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  maandelijks blad voor buurtbewoners

-Zestig jaar ‘goeien aord’
-Bijna 9000 euro op buurtveiling voor ‘Gijsje’
-De hoogte in aan de Spoorlaan
-Trots op ‘Moerenburg-bikkels’

Hoe lang kunnen we nog van deze bomen genieten? 
Zie Donlog pag. 12 (foto: Toine Kocx)
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Maldhy Bongers, Klassiek Homeopaat Tilburg 
Wist u dat: 

• homeopathie buiten het eigen risico valt? 
• ik voor mensen hier uit de buurt die niet mobiel zijn, aan huis kom voor een 

consult? 
• u kunt bezuinigen op antibiotica-kuren door homeopatisch te behandelen? 
• Ik mij extra heb toegelegd op psychische klachten zoals angst, rusteloosheid, 

rouwwverwerking, burn out, hypersensiviteit? 
• Ook  “onverklaarbare klachten” mijn aandacht hebben 
Info:  maldhybongersklassiekhomeopaat.nl             Tel.:  06-17992016 
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Ze zijn nog aan het bijkomen van het 
diamanten ‘feest’. De door Jan zelf gemet-
selde en gestucte schoorsteen hangt vol 
met felicitaties, zelfs van de burgemeester 
en de Commissaris van de Koningin. Het 
was even zoeken naar een plekkie, maar: 
“We laten het allemaal nog hangen”, zegt 
Annie, “nog even lekker nagenieten!. We 
hebben het bescheiden gevierd hoor. Geen 
groot feest, want zoveel kennissen hebben 
we niet meer. We zijn met ons gezin lekker 
wezen eten en een week later hebben 
we thuis een feestje gehouden voor de 
mensen in ons straatje.”

Dwangarbeider
‘Van hard werken ga je niet dood’, is een 
spreuk die prima bij Jan past. Als oudste 
van een gezin van zeven kinderen werd 
hij al vroeg van de lagere school gehaald, 
want hij moest mee zijn vader gaan 
helpen. Die zat op de binnenscheepvaart 
en bestuurde de ‘Broedertrouw 7’ van 
Stoombootdienst Verschuren. Ze brachten 
vooral levensmiddelen weg van Antwerpen 
naar Rotterdam, naar Zaandam naar Albert 
Heijn. “’s Nachts fietste ik de boot vooruit 
om de brugwachters te waarschuwen, want 
je mocht geen licht- of geluidsignalen meer 
geven in oorlogstijd”, haalt Jan herinnerin-
gen op. “Toen de sluizen kapot gebombard-
eerd waren, was varen niet meer mogelijk. 
Ik moest een baantje aan land vinden, 
maar ik had geen vak geleerd. Ik kwam 
terecht bij Dré van de Meijs en die leerde 
me stukadoren.” Goeie werklui hadden de 
Duitsers ook nodig. Jan werd met een heel 
stel opgepakt en als dwangarbeider te werk 
gesteld in Frankrijk, Duitsland (Berlijn), 
Polen en bijna in Rusland (Petroski). “We 
moesten palen heien en barrakken voor de 
joden bouwen.” Drie jaar later keerde Jan 

terug. Op het station trof hij zijn vader, die 
al enige tijd bij ieder transport ging kijken of 
zijn zoon erbij was…
Het werd een emotioneel weerzien. Jan 
knutselde als herinnering een ‘schilderij’ in 
elkaar van de voedselbonnen uit de oorlog, 
met de datum van zijn thuiskomst, 13 juni 
1944, in het midden. Het hangt nog steeds 
in de kamer (zie fotocollage).

Vakantiebonnen
Jan en Annie hadden elkaar in 1947 leren 
kennen bij het dansen, maar het duurde 
nog bijna vijf jaar voordat ze trouwden. 
“We woonden bij mijn ouders in, want er 
was grote woningnood”, vertelt Annie. “We 
hoorden al snel van de familie Kennekes, 
waarvan de weduwe ook nog steeds hier in 
het straatje woont, dat deze woning van de 
postbode te koop stond. Voor 4750 gulden 
hebben we het huis gekocht. We mochten 
er nog niet in, want je moest toen een jaar 
en zes weken op een wachtlijst. Daarna 
was je ook verplicht om een extra bewoner 
in huis te nemen.” Met zelf verdiende en 
opgespaarde vakantiebonnen pakten ze 
de verbouwing aan en ondertussen werd 
hun enige zoon Ed geboren. Jan verdiende 
als stukadoor behoorlijk de kost met 70 
gulden per week. Daar ging nog wel een 
tientje van af, omdat hij ook de plicht had 
zijn moeder te onderhouden. Toen zijn 
vader op jonge leeftijd stierf en zijn moeder 
een beroep deed op gemeentelijke onder-
steuning, waren de kinderen toentertijd 
verplicht een deel van hun verdiende geld 
af te staan. Wekelijks werden die bedragen 
opgehaald.

Pendule
In die tijd werkte Annie nog bij de hand-
schoenenfabriek Tricolana van de firma 

Gewoon ‘goeien aord’                                                    Jaap van Loon

Zestig jaar getrouwd en bijna al die tijd woonachtig op de Enthovenseweg. Voor 
Jan (88) en Annie (85) Rijken - van Helvert een vanzelfsprekende zaak. “We hebben 
hier gewoon goeien aord.” Grootste verrassing: er is een tweede achterkleinkind op 
komst!
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Hollands in de Goirkestraat. De pendule die 
ze kreeg toen ze er tien jaar werkte heeft 
ze intussen weggegeven. 
Eenmaal getrouwd en thuis in de Enthoven-
seweg – het tussenstraatje tussen Nieuwe 
Bosscheweg en Spoorlaan - had ze de 
zorg voor haar zoon en hielp ze links en 
rechts in de wijk, totdat de overburen, de 
dokters Festen en Van Buchem een beroep 
op haar deden. Jarenlang maakte ze er 
de praktijk schoon: “Op een avond kwam 
Dokter Festen langs en die durfde niet bin-
nen te komen. 
Hij zag dat het licht nog aan was en hij zag 
ook een man binnen. Inbrekers!” Annie 
heeft er nog plezier om: “Dat waren wij. Jan 
en ik waren de kauwgom van de stoelen af 
aan het halen. Een rotwerkje! Mensen die 
op spreekuur kwamen aten vaak kauwgom 
en als dan het belletje ging, dat ze mochten 
komen, plakten ze die kauwgom gauw 
onder een stoel…” 

Vogeltjes 
In de wijk zelf wist een aantal bewoners 
dat Jan stukadoor was. Hij werd nog wel 
eens gevraagd voor een klusje. Hij was ook 
bekend van de vogeltjes. Achter zijn huis 
staat nog steeds een grote volière en hij 
was met Annie toentertijd ook heel actief 
bij de vogeltjesclub De Vink, waarvan hij 
inmiddels al vijftig jaar lid is. Het speldje 
van zijn 25-jarig lidmaatschap wordt nog 
steeds zorgvuldig bewaard. In de loop der 
tijd trouwde zoon Ed (59) met Silvia (57) en 
die zorgden voor twee zonen. Het oudste 
kleinkind Edwin is inmiddels 34 en onlangs 
voor het eerst vader geworden. Dit achter-
kleinkind van de  familie Rijken, Sanne, is 
net acht weken oud. Hun tweede kleinkind, 
Peter (31), bezorgde opa op zijn verjaardag 
een prachtig cadeau, met de mededeling 
dat ze mochten rekenen op een tweede 
achterkleinkind. Ze kijken er enorm naar 
uit! Nu maar vast een plaatsje zoeken, 
waar straks die foto kan hangen…

Op 19 november waren de gemeente-
raadsleden op het terrein van Jan Wier. Bij 
het GGZ-Breburg lieten ze zich informeren 
over de huidige stand van zaken. Daarna 
hadden ze een echte ontmoeting met de 
Bewonerscommissie Jan Wierhof, een aan-
tal buurtbewoners, ondernemers en een 
afgevaardigde van de scholen in onze wijk.

Wandeling
Het Klasse Theater stelde zijn foyer open 
voor de ontvangst en daarna vertrok het 
gezelschap voor een wandeling over het 
terrein. Er was volop gelegenheid te praten 
met de afgevaardigden van de gemeente 
en te laten zien wat er nu concreet veran-
dert als de plannen met Novadic-Kentron 
door zouden gaan. Enkele buurtbewoners 

hadden twee mooie wegwijzers gemaakt. 
Eén met daarop de afstand naar de om-
liggende scholen, de andere met de namen 
van steden, waar een concentratie van de 
verslavingszorg midden in de stad totaal 
mislukt was.

Overlast
Alle buurtbewoners die de afgelopen maan-
den een klacht hebben ingediend, vanwege 
overlast vanuit Jan Wier, waren een dag 
later uitgenodigd voor een informatiebijeen-
komst met vertegenwoordigers van GGz- 
Breburg en Novadic-Kentron. Doel was de 
buurt te informeren over het huidige en het 
toekomstige zorgaanbod, maar natuurlijk 
ook in te gaan op de aanpak van de mel-
dingen van overlast. 

JW-GGz-NK-consortium gevormd?                                     Jaap van Loon

Als u deze uitgave van onze wijkkrant zit te lezen, dan weet u waarschijnlijk al of de 
gemeente positief heeft beslist over de vestiging van Novadic-Kentron op het Jan Wi-
erhof. Dan weet u ook of de laatste acties van de Bewonerscommissie nog enig effect 
hebben geresulteerd.
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Veel concrete meldingen en de aanpak 
werden besproken. Vooral die aanpak liet 
tot voor kort echt te wensen over. Veel 
meldingen werden weggewuifd, omdat 
het waarschijnlijk toch ‘geen cliënt van 
Jan Wier was.’ Het protocol is inmiddels 
aangescherpt. Klachten kunnen gemeld 
worden via tel. 088 01 6016 en komen dan 
rechtstreeks binnen bij de receptie van Jan 
Wier. Medewerkers zijn dan direct verplicht 
om polshoogte te nemen.
Goed, dat is voor nu. De conclusie van de 
aanwezigen na deze avond was duidelijk: 
“Als de situatie op dit moment voor het per-
soneel van Jan Wier al niet goed hanteer-
baar blijkt, wat moet het dan worden als 
straks het aantal patiënten en ‘medicatie’-
ophalers nog verder wordt uitgebreid? 

Nota
Er volgde nog een ultieme poging om de 
leden van de Commissie Maatschappij 
die de gemeente adviseert, op andere 
gedachten te brengen. De Bewonerscom-
missie Jan Wierhof heeft de raadsleden 
nog eens in doorwrocht stuk van 33 kantjes 
uiteen gezet, waarom de vestiging van 
Novadic-Kentron met een concentratie van 
verslavingszorg op het Jan Wierhof een ab-
soluut verkeerde keuze zou zijn. Zij hoopt 
met deze nota aan te tonen, dat de grond-

Ronald Louer is een van de leden van de  
Bewonerscommissie Jan Wierhof 

slagen voor een besluit over de verhuis-
plannen van Novadic-Kentron niet ‘deug-
delijk’ zijn. Of de commissie Maatschappij 
zich daardoor - na de nodige lobby’s in de 
wandelgangen – heeft laten overtuigen, is 
inmiddels bekend.

Jubileum a-capellakwartet MOOD

A-cappellakwartet MOOD bestaat vijf jaar en dat vieren het met een leuke muzikale 
jubileumshow op zondagmiddag 23 december vanaf 15.00 uur in de Hilvaria Studio’s 
in de bossen van Hilvarenbeek.

MOOD is een sprankelend a-cappellakwartet uit Tilburg en 
omgeving. Esther, Lina, Marion en Greet zijn in de wijk bekend 
van het zingen bij de grote kerstboom in de JP Coenstraat. 
Het kwartet bestaat uit vier verschillende, krachtige vrouwen 
die zonder instrumentale begeleiding vierstemmig zingen. 
Met hun warme klank, muzikaliteit en humor willen zij een 
lichtpuntje zijn in deze donkere dagen. MOOD brengt u in 
de XmasMOOD! De entree bedraagt 8,50 euro en is voor 
kinderen tot 12 jaar gratis. Kaartjes kunnen worden 
besteld bij: :greetvervoort@ziggo.nl 
of via de site :www.kwartetmood.nl
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Gijsje Baeten is vorig jaar overleden aan 
hersenstamkanker. Hij was pas 9 jaar oud. 
Zijn ouders hebben toen het initiatief ge-
nomen, om zijn laatste wens te vervullen: 
de aankoop van een vakantiehuis aan zee, 
waar lotgenoten even kunnen genieten 
samen met hun familie en met de nodige 
specifieke zorg. Gijsje zelf genoot ook zo 
van dit soort uitstapjes. 

Chapeau! 
De avond was, evenals vorig jaar, toen Alpe 
D’Huzes het goede doel was,  een daver-
end succes. Chapeau voor de vlekkeloze 
organisatie! Lout Donders, geassisteerd 
door Sander Rooijakkers, heeft zich het 
eelt op zijn stembanden gepraat om alle 
kavels aan de man/vrouw te brengen. De 
veertig zeer gevarieerde kavels waren door 
Ingeborg bijeen gebracht met hulp van 

welwillende buurtgenoten en bedrijven. 
Lout kwam superlatieven te kort, maar wist 
daarmee de argeloze bezoekers trefzeker 
tot aankoop te verleiden. 
De aftrap werd gedaan door een vocaal op-
treden van de Melodiva’s, die een huiska-
merconcert als kavel beschikbaar stelden. 
Daarna passeerden diverse kunstwerken, 
workshops, wijn- en bierproeverijen, diners, 
ballonvaart en nog veel meer de revue. Je 
kon zelfs bieden op de het notarieel be-
schrijven  van je laatste wil! Ook de drank/
consumpties, de sieradenverkoop en de 
loterij deden een flinke duit in het zakje. 

Extra kavels
Te elfder ure werden er ook nog ter plekke 
spontaan geschonken kavels geveild.
Zo werd de verkoopopbrengst van het boek 
‘Da Solo’, geschreven door onze buurtge-

Veiling  voor ‘Gijsje Eigenwijsje’                                        Ab Smit

Zaterdag 24 november vond in de Pelgrimshoeve voor de tweede keer een veiling ten 
behoeve van de kankerbestrijding plaats. Deze leverde maar liefst 8.880 euro op voor 
de stichting Gijsje Eigenwijsje. Initiatiefneemster Ingeborg Bosch mag trots zijn, ook 
al werd het bedrag van vorig jaar net niet gehaald.  

Volop belangstelling en kopers in de Pelgrimshoeve

noot Jan van Kessel 
nog door hem zelf 
aangezwengeld. Hij 
gaf een korte lezing 
uit zijn boek en ein-
digde met een heuse 
cliffhanger. Ook deze 
opbrengst was voor 
het goede doel. 
Al met al een heel 
gezellige en produc-
tieve avond met een 
geweldige opbrengst, 
waardoor de stichting 
Gijsje Eigenwijsje weer 
een hele stap verder 
komt om haar doel te 
realiseren. Kijk ook 
eens op: 
:www.gijsjeeigenwijsje.com.
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Ze zijn er nog een beetje verbouwereerd 
van, de leden van het Buurtcomité Be-
houd woongenot Spoorlaan – Nieuwe 
Bosscheweg. “De gemeente heeft al 
onze bezwaren op zeer ambtelijke wijze 
afgewezen. Niets is meegenomen in de 
besluitvorming, zelfs niets uit de hoorzit-
ting”, licht Chris Nieuwenhoven toe. “Daarin 
was o.a. aangegeven dat er aanvullend 
verkeersonderzoek zou plaatsvinden, maar 
ook dat is niet uitgevoerd omdat het dossier 
voldoende informatie zou  bevatten om 
advies aan het college te kunnen uitbren-
gen. Het is allemaal stedenbouwkundig 
aanvaardbaar, dus de plannen kunnen 
doorgaan. En, nog even voor de duidelijk-
heid: we zijn het er allemaal over eens 
dat het ontsierende pand tegen de vlakte 
gaat, maar we hadden wel gehoopt op een 
andere invulling.”

Winkels
Toch had de gemeente negen pagina’s met 
toelichting nodig om duidelijk te maken wat 
er nu wel en niet vastligt in de bouwplan-
nen. Hein van Berkel, die precies naast 
het pand woont, schrikt van de wijzigingen 
die impliciet in de brief verwerkt staan. Hij 
dacht zich vast te kunnen houden aan de 
art-impressies van het nieuwe gebouw, 
maar die plaatjes blijken de werkelijkheid 
niet weer te geven. “In feite wijkt de ge-
meente af van het bestemmingsplan op 
een groot aantal punten. Zo wordt het ge-
bouw hoger, dan is toegestaan; wordt het 
totale perceel volgebouwd en is totaal geen 
rekening gehouden met de verkeersproble-
men en onveiligheid in het Pelgrimspad”, 
aldus Hein. 
In haar brief noemt de gemeente het: 
‘binnenplanse afwijkingen van het bestem-
mingsplan’ die erg situatie gebonden zijn. 
Hierdoor mogen de geplande kantoren op 
de begane grond ook voor commerciële 

activiteiten, bijv. winkels, worden benut. 
In ieder geval blijkt er nu een surplus aan 
parkeerplaatsen te worden gebouwd. 

Actie
Het blijft toch knagen, dat de publicatie van 
de verleende omgevingsvergunning op een 
andere dag dan gebruikelijk is geweest 
en ook nog in de vakantieperiode. Chris: 
“Hierdoor zijn we echt verrast en hebben 
we te laat actie kunnen ondernemen.” Dat 
blijkt ook wel, want het bezwaarschrift van 
De heer De Beer (Nieuwe Bosscheweg) is 
niet-ontvankelijk verklaard, omdat dit vijftien 
dagen te laat is ingebracht. “Wellicht had-
den we veel harder actie moeten voeren”, 
vindt Hein. “maar zoals een buurtbewoner 
al zei: ‘we hebben hier in de wijk veel grijze 
cellen’, dus we zijn te netjes.” 

Het Pelgrimspad als in- en uitrit, 
ziet u het al voor u?

Goedkeuring flat Spoorlaan                                           Jaap van Loon

Het lijkt erop, dat de flat op het voormalige terrein van Melissant er gaat komen. On-
langs heeft de gemeente alle bezwaren van omwonenden ‘ongegrond’ verklaard. Of er 
snel gestart gaat worden is echter de vraag.
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Het Buurtcomité gaat binnenkort met de 
projectontwikkelaar, De heer V.d. Made, in 
gesprek om te bekijken of enkele aanpas-
singen mogelijk zijn. Daarbij wordt o.a. 
gedacht aan de in- en uitritten van de par-
keerplekken. Daarnaast wil het zicht krijgen 
op de overlast die de bouw ongetwjfeld met 
zich mee gaat brengen, wat ook een zorg 

is van de heer V.d. Made. Chris: “Na dit 
gesprek wil ik een bericht sturen naar alle 
buurtbewoners die ons gesteund hebben.”  

Overigens hebben de huidige bewoners el-
ders in Tilburg een huis gekocht, dat ze nu 
rustig aan het opknappen zijn in afwachting 
van de ontwikkelingen. 

Op dit adres wonen Marga, haar vriendin 
Jacqueline en niet te vergeten Chen, de 
driejarige oud-Duitse herder,  hond des 
huizes. Want als iets als een rode draad 
door het leven van Marga loopt, dan zijn 
het wel honden. Marga: “Echt, als kind heb 
ik heel vaak gezeurd om een hond, maar 
mijn moeder was bang voor honden. Toen 
ik 11 jaar oud was, werd mijn gezeur uitein-
delijk beloond. Een leven zonder honden 
kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen, 
noem het maar een geboren afwijking.”   
Jarenlang heeft Marga in de zorg gewerkt 
met mensen met een verstandelijke 
beperking. Zo’n 26 jaar geleden zag ze een 
programma op tv van een hondenuitlaatser-
vice in Amsterdam en dacht gelijk: “Dat zou 
iets voor mij zijn.” En zo is het begonnen.  
Zo’n twee keer per dag herhaalt zich een 
patroon: Marga gaat met haar bus ‘haar’ 
honden ophalen op verschillende adressen 
in Tilburg (gemiddeld zo’n tien honden). 
Al met al zijn de honden – met ophalen en 
wegbrengen – zo’n drie uur per dag van 
huis en hebben ze heerlijk kunnen rennen. 
Bij aanmelding gaat de baas met hond altijd 
minimaal één keer mee: de baas kan zien 
hoe het werkt en er kan een inschatting 
gemaakt worden van het karakter van de 

Willianne Verbakel

Ook nieuwsgierig  naar een huis en zijn bewoners? Ik nog steeds! Op de Hoevense 
Kanaaldijk zie je vaak de grote witte bus staan met daarop vermeld: ‘Hondenuitlaat-
service’  en ‘Martin Gaus Hondenschool’. Moet van één van de bewoners van de straat  
zijn en dat klopt: Marga Linders (53 jaar) is de eigenares, woonachtig op nummer 71. 
In gesprek met Marga over haar grote passie: honden! 

hond. “Als ik met mijn bus bij een stoplicht 
sta, dan zie ik de mensen wel eens kijken, 
omdat de bus gevuld met honden wel eens 
op en neer wil gaan. Ach er zijn honden bij 
die me al horen aankomen en bij de voor-
deur klaar staan.” Weer of geen weer, het 
maakt Marga en haar honden niet veel uit: 
“Ben een echt buitenmens.”
 
De ‘lerares’ van de hondenschool en de 
wijkkrant? 
Marga heeft ook talloze opleidingen ge-
volgd omdat ze alles van honden wilde 
weten, o.a. bij Martin Gaus. Hij was blijk-
baar onder de indruk van haar kwaliteiten 
want hij zei: “Jij mag van mij een honden-
school beginnen in Tilburg.” Zodoende is 
de hondenuitlaatservice zo’n zeventien 
jaar geleden uitgebreid met een honden-
school. Drie keer per week, op maandag-, 
woensdag- en vrijdagavond verzorgt 
Marga de hondentrainingen: “De locatie is 
misschien niet in de buurt (Rueckertbaan), 
maar is perfect geschikt!” Theorieles voor 
de baasjes maakt een belangrijk deel van 
het programma uit, want je moet je hond 
begrijpen, volgens Marga. “Ach honden zijn 
slim, intelligent maar de baasjes snappen 
het gedrag niet altijd. Daarom heb ik ook 
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contact opgenomen met de wijkkrant. Als 
er vragen zijn van mensen uit de buurt over 
hondengedrag, dan wil ik die graag beant-
woorden via de wijkkrant.” Kortom: heb je 
een vraag over hondengedrag, mail het 
naar de buurtkrant en wellicht vind je een 
van de volgende keren een antwoord op je 
vraag in de buurtkrant! 

Het huis
De van oorsprong Haagse Marga woont al 
heel veel jaren in het Brabantse land, waar-
van de laatste 28 jaar bij ons in de wijk. 
“Heeft  best wat inspanning gekost om hier 
destijds in de wijk terecht te komen. Kijk, 
wij vonden dit de mooiste straat van Tilburg 
en liepen er regelmatig doorheen om te 
kijken of er geen ‘te koop’-bordje ergens 
hing. Het was nog de tijd dat je er snel bij 
moest zijn. We hebben zelfs bij verschillen-
de huizen aangebeld en gewoon gevraagd 
of ze een huis te koop wisten. Uiteindelijk 
hoorde ik via een collega dat er een huis 
te koop kwam en ben daar meteen langs 
gegaan met de mededeling: ‘Als u uw huis 
verkoopt, dan willen wij het graag hebben!’ 
De eigenaar belde enige tijd later dat hij 
contact ging opnemen met de makelaar, die 
meteen wist van de belangstelling en dat 
wij de eersten waren die een bezichtiging 
wilden.” Zo zijn ze eerst terechtgekomen op 
nummer 71 en zijn ze enige jaren geleden 

een paar huizen verder gaan wonen op nr. 
77: “We hebben hier een lekker ruime oprit 
en dat vonden we wel zo prettig.” Het huis 
is grondig opgeknapt met een beneden-
verdieping van wel zo’n 75 m2. Wil je meer 
informatie over de hondenuitlaatservice 
of de hondenschool? Kijk dan even op de 
website : www.martingaustilburg.nl of bel 
Marga via ( 06 510 72 482.

Er werd zwerfvuil en illegaal gestort afval 
geruimd. Dankzij de hulpvaardige handen 
van de vrijwilligers uit de wijk Armhoefse 
Akkers en daar buiten werd het een ge-
slaagde actie. Ruim 140 vuilniszakken en 
stapels los vuil werden verzameld. Treurig 
voorbeeld vormde het Waterpaviljoen, waar 
tussen de mooie sedumplanten en rondom 
de stapstenen vele sigarettenpeuken, lege 
bierflessen en glasscherven van kapotte 
drankflessen verwijderd werden. Hoe jam-

Bikkels maken Moerenburg schoon                             Jaap van Loon

Bikkels zijn het. De veertig vrijwilligers die op 3 november in de stromende regen de 
rotzooi van anderen gingen opruimen in Moerenburg. Dat alles in het kader  van de 
Nationale Natuurwerkdag, die voor de tiende keer in Moerenburg werd georganiseerd.

mer steeds te moeten zien, dat er zo veel 
natuur verscholen raakt onder de troep van 
mensen die denken dat ze dat gerust in de 
natuur achter kunnen laten.

Ringen
De start was weer bij de Waterzuivering 
Moerenburg, waar voor koffie en thee 
werd gezorgd door stichting Raakveld. Bij 
aanvang werd iedereen welkom geheten 
en werd een toelichting gegeven op de 

Marga Linders
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te verrichten werkzaamheden. 
Speciaal werd vernoemd dat Will 
van Sprang als voorzitter van de 
Werkgroep Behoud Moerenburg 
zich voor deze activiteit al tien 
jaar belangeloos inspant. Will is 
de drijvende kracht achter het 
clubje dat jaarlijks probeert om 
alles zo goed mogelijk te rege-
len. Daar komt meer bij kijken, 
dan je denkt!  
Zo zorgde hij dit jaar voor verbe-
terde werkmaterialen. Behalve 
de knijpers en handschoenen 
waren er ook ringen voor het 
openhouden van de zakken. 
Handig! Het materiaal is van 
de gemeente Tilburg, maar de 
werkgroep houdt het in beheer 

Vele handen maken licht werk, maar ga er maar aan staan

en leent het ook uit. De vuilniszakken wa-
ren ter beschikking gesteld door Brouwers 
Groenaannemers uit De Moer.

Bloemenzaad
Voor de lunch waren ze te gast bij Manege 
Hooijen aan de Broekstraat, waar eigenaar 
Kees Hooijen naast koffie en thee voor 

een heerlijke soep zorgde. De financiële 
ondersteuning hiervoor kwam weer van 
‘Verrijk je Wijk’. Zoals elk jaar werden de 
vrijwilligers bijgestaan door de medewerker 
Erwin Lejeune van Diamant. Erwin hielp 

met het ophalen 
van de afvalzak-
ken en bracht deze 
op één punt bij 
elkaar. Als dank 
voor het vuile werk 
had het Brabants-
landschap, 
coördinatiepunt 
voor de Nationale 
Natuurwerkdag, 
voor iedere vrijwil-
liger een zakje 
bloemenzaad.
Iedereen wordt 
namens de Werk-
groep Behoud 
Moerenburg 
nogmaals bedankt 
voor de geslaagde 
werkdag.

Will van Sprang kon weer terugzien 
op een geslaagde dag
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Bomen of parkeren?                                                   Lout Donders
      
Over een tijdje gaan twee grote straten, de JP Coen en de Armhoefstraat in onze 
wijk op de schop. Kabels, leidingen en riolering worden aangepakt, dus moet alles 
open. En als het dan toch zo is, lijkt het de gemeente een goed idee om na te den-
ken over hoe het eruit zou kunnen zien als het weer dicht is. Zoiets van nadelen 
die voordelen kunnen hebben.
Plotseling zit ik in een zelfbenoemd comité dat daarover in gesprek is met de ge-
meente. Lang leve de stem van het volk ! Een eerste gesprek aan een keukentafel 
met grote tekeningen was inspirerend. Interessant om te zien hoe ze zulke dingen 
bij de gemeente aanpakken, veel informatie, alles is in kaart gebracht. Vast staat, 
volgens de gemeente, dat de bomen die er nu staan de werkzaamheden niet zullen 
overleven. Met huiswerk gingen de gemeentemannen weer terug naar hun teken-
tafel. Onze boodschap: maak het veiliger waar het kan en hou het lekker groen. 
Helder verhaal. Toch?

Uh?! Spraken wij Swahili aan die keukentafel? Na een paar weken denken kwam 
er een voorstel. In plaats van de tientallen bomen die er nu staan, komen er 11 
terug. Ergens moet iets misgegaan zijn, dat kan niet de bedoeling zijn. Terug naar 
de gemeentelijke tekentafel dus. Nu ligt er een nieuw plan: Smallere straten, iets 
minder bomen en een paar parkeerplaatsen erbij. Om dat laatste had niemand 
gevraagd volgens mij. 

Vrienden van de gemeente, laat het zoals het was ! Maak die straten open, doe ze 
gauw weer dicht en geef ons tientallen bomen terug die er nu ook al staan, doe 
er eventueel daar waar het kan nog een paar bomen bij. Grijp je kans gemeente! 
Maak er de mooiste groene straten van de stad van, want onze wijk is de poort 
naar hét groene paradepaardje van de provincie: Het Groene Woud. Wat mij be-
treft hoeft er geen enkele parkeerplaats bij. Maak hier en daar een obstakel, zodat 
autobezitters écht gedwongen worden om langzamer te rijden. Maak het hun zo 
lastig mogelijk om onze straten als doorgaande route en vooral ook als racebaan te 
gebruiken. 

Nogal wat straatbewoners reageerden op een buurtbrief over de plannen van de 
gemeente. De boodschap is unaniem: hou het groen. Houd de straat leefbaar. 
Bomen horen bij de monumentale uitstraling van de straten. Bomen zorgen voor 
schone lucht. Iemand schreef: ‘Nooit zag ik iets triesters dan straten zonder bo-
men.’ 
De spririt zit er wel in, in onze wijk. Iemand biedt aan om actie te voeren als het 
nodig mocht zijn: ‘Als ik iets kan doen, mezelf vastketenen aan een boom bijvoor-
beeld…’  Dat zou wat zijn, dat brave Armhoef dat actie voert. We praten eerst nog 
even verder met de gemeente. Ik denk dat ze wel wat zien in dat idee: de groen-
ste straten van Tilburg die naar Landschapspark Moerenburg en Het Groene Woud 
leiden. 
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De werkzaamheden beginnen nu echt op 
te schieten. Voor de toekomstige bewoners 
kan het niet snel genoeg gaan. Wachten 
duurt altijd lang. Maar met de winter voor 
de deur zou het toch prettig zijn, als de 
verhuizing spoedig kan beginnen.

Kolossaal
De meeste bewoners aan de Oisterwijkse-
baan lijken inmiddels een beetje gewend 
aan het kolossale ding praktisch in hun 
achtertuinen. Voor een aantal van hen is de 
privacy behoorlijk gewaarborgd, omdat de 
badkamers in de flat aan de noordkant zijn 
gebouwd. 
Toch hadden velen van hen liever gezien, 
dat de flat echt op de kop van de haven 
was neergezet.   

De Werf gemarkeerd                                                                              Van de redactie

Nu het steigermateriaal praktisch is verdwenen, is pas goed te zien wat een markant 
gebouw de flat op de hoek van de ingang van de haven is geworden. 

De 43e carnavalsviering is natuurlijk weer 
in de Pelgrimhoeve. Zoals het er nu uitziet 
lomen de alcoholvrije-avonden voor de 
jeugd te vervallen. De jeugd is wel van 
harte welkom, maar krijgt natuurlijk geen 
alcohol. 

De kapellenavond op vrijdag lijkt een 
blijvertje te worden en ook dit jaar is er 
een groot aantal optredens van carnavals-
orkesten vanaf 20.30 uur. Ook is er weer, 
op zaterdag 9 februari 14.00 uur, een 
optocht door de wijk. Er zullen ook twee 
carnavalsorkesten meelopen in deze 
optocht. Deelnemers kunnen zich inschrij-
ven bij Karel Vermeulen, Jan Maurits van 
Nassaustraat 28, ( 536 93 01.

Carnaval Kaauw Errepels 8 t/m 12 februari 2013

Zoals elk jaar wordt er ook in 2013 weer carnaval gevierd in onze wijk.
Het gehele programma hiervoor komt in de buurtkrant van januari en in het 
programmaboekje van de Kaauw Errepels. Daarnaast kunt u het programma binnen-
kort ook vinden op :www.kaauwerrepels.nl

De Kaauw Errepels lopen ook al weer jaren 
mee in de grote optocht door de stad en 
slepen elk jaar weer prijzen weg. Het zou 
mooi zijn als ze dit jaar weer een keer met 
de categorie ‘grote groepen’ zouden kun-
nen meelopen. Ze komen daarvoor echter 
nog een aantal mensen te kort. 
Wie mee wil lopen kan zich opgeven bij 
Karel Vermeulen.
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Deze gouden tips gaf jeugdvoetbaltrainer 
Toine Smulders van voetbalclub Were-Di 
aan de linksbenige, altijd wel scorende 
voetbalpup Hein van Berkel. Nu, 38 jaar 
later, geeft hij opnieuw deze tips, maar dit 
keer aan de tevens linksbenige Hein van 
Berkel junior.
Wat bijzonder toch! Toine en grote Hein ha-
len wekelijks, na de training van kleine Hein 
bij de F-pupillen, herinneringen op. 

Gouden team
Hein van Berkel sr. is jaren lid geweest 
van Were-Di en heeft er altijd met heel 
veel plezier gevoetbald. “Wij hadden een 
gouden team en zijn met dit team ook een 
keertje kampioen geworden. Dat was echt 
een belevenis! De beker stond gedurende 
drie maanden bij allerlei teamleden ge-
poetst voor het raam. Om een paar namen 
te noemen: Baldwin van Hest, Mildo van 
Hest en Marcel van Oirschot. Het voetbal 
leefde enorm onder ons en mede dankzij 

Trainer Toine Smulders met de grote en kleine Hein van Berkel

Een-tweetje!

“Toon altijd respect voor de trainer, neem zijn adviezen ter harte. Leer van zijn voet-
balkundig inzicht, houd het veld breed. Train met overgave en win die wedstrijd!”

Were-Di had ons team een hechte band. 
Het was toen zelfs zo, dat wij na schooltijd 
altijd voetbalden op de speelplaats van 
basisschool Armhoefse akker. Het school-
plein - toen nog zonder inpandige kleu-
terschool - bood die mogelijkheid en waar 
nu de ingang is, was toen een overdekte 
fietsenstalling. De palen waar het dak van 
de fietsenstalling op rustte, was een mooi 
doel en op de muur aan de overkant was 
met verf een goal getekend.” 

Grondlegger van deze mooie herinneringen 
is trainer Toine Smulders. Hij was degene 
die velen kon inspireren en plezier kon 
laten beleven aan het voetbal. Kleine Hein 
heeft er zin in! Nog steeds toon ik respect 
en neem ik zijn adviezen ter harte, maar nu 
met een lach.
Toine, mooi werk man!

Hein van Berkel sr.

Ingezonden
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Eind juni is het pand opgeleverd, pal voor 
de bouwvak. Het geduld van Yvonne en 
Fred werd opnieuw even op de proef 
gesteld. Want iedereen ging op vakantie 
terwijl het huis nog gestuukt en betegeld 
moest worden. Het is gelukkig snel goed 
gekomen. Inmiddels is het huis helemaal 
afgewerkt en staat alles erin. “Vanaf het 
eerste moment is het ons goed bevallen”, 
zegt Yvonne. “Alle ruimtes zijn mooi en 
praktisch. De meubels staan goed, het is 
niet te vol of te kaal. We hebben net de 
laatste schilderijen opgehangen en zijn 
nu helemaal klaar.” “Op de plintjes na dan 
toch”,  zegt Fred. Maar beiden vinden het 
heerlijk om weer een eigen huis te hebben, 
om in te rommelen en af en toe een klusje 
in te doen. 

Met mijn kont in het weiland en mijn kop in de stad (slot)         Judith Doljé

En eindelijk is het dan zo ver.  De van eerdere stukjes in deze wijkkrant bekende toe-
komstige bewoners van een huis in De Werf, Fred en Yvonne, zijn in hun nieuwe huis 
getrokken. In juni 2010 tekenden zij het koopcontract. In 2011 keken ze ‘de stenen de 
grond uit’. Eerder gestelde opleveringsdata in januari en april 2012 bleken niet haal-
baar. Maar sinds eind augustus wonen ze dan toch in onze wijk: “Alles is helemaal 
zoals we het ons hadden voorgesteld.”

Binnen-kijk-borrel 
Het hele rijtje is inmiddels bewoond op 
één huis na. Afgelopen zomer waren de 
meeste buren druk in hun tuintje aan het 
werk. “De schuttingen staan er nog niet, 
dus we hebben alle werkzaamheden met 
plezier gadegeslagen vanuit de stoeltjes op 
onze veranda. Net alsof we op de camping 
zaten”,  lacht Yvonne. Inmiddels staat de 
eerste buurtborrel op stapel. “Maar niet 
alleen borrelen. Iedereen is nieuwsgierig 
naar elkaars huis, dus we gaan hopelijk 
ook lekker bij elkaar binnen kijken.” 
Aan de voorkant van het huis wordt het ter-
rein op dit moment bestraat met kinderkop-
jes. De aanleg van trapjes en een fietspad 
volgen hierna. Yvonne poetst haar tanden 
tegenwoordig in de voorkamer boven, met 
uitzicht op de haven. Daar is veel te zien 
en zo kan ze de vorderingen ook goed 
volgen. “Het zal leuk zijn als straks het hele 
terrein klaar is en we een rondje kunnen 
maken. Heerlijk om ook zo vanuit je huis 
Moerenburg in te kunnen lopen. Vroeger 
kreeg ik Fred niet zo makkelijk mee voor 
een wandeling. Dan moesten we eerst 
verzinnen waar we naar toe zouden rijden 
om wat te gaan lopen. En, bleven dan toch 
uiteindelijk maar op de bank zitten. Dat is 
nu anders.” Fred kijkt wat sceptisch maar 
beaamt het toch. “Ook met bezoek zijn we 
al een aantal keren de velden ingelopen, 
dat bevalt heel goed.”

De Sint vaart voorbij 
De locatie van het huis ervaren ze nog 
steeds als één van de grootste pluspunten. 
Moerenburg en de stadse geneugten bin-
nen handbereik is één ding; maar Sinter-
klaas die voor je huis voorbij komt varen is 

Yvonne en Fred zijn gesetteld in De Werf
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natuurlijk wel heel bijzonder. Al vroeg die 
dag stonden diverse vrienden voor de deur 
om gezamenlijk de aankomst van de Sint 
met zijn Pieten mee te maken. Om half 1 
werden er wat flesjes opengetrokken om 
de komst van de Goedheiligman nog extra 

luister bij te zetten. Misschien gaat dit wel 
één van de tradities worden in het nieuwe 
huis. Net als het bakken van appeltaart, 
iets waar Yvonne voor het eerst van haar 
leven zin in kreeg.  Het huis in de Werf 
inspireert.

Dit goede doel zet zich sinds 1985 in voor 
de minderheden in Israël. Zij streven naar 
versterking van alle democratische ver-
houdingen onder alle burgers van Israël. 
De Stichting doet dit o.a. met behulp van 
studiebeurzenprojecten.  

Wintervuur
Dit jaar wordt samengewerkt met Winter-
vuur, dat plaatsvindt in De NWE Vorst. 
Dit is een initiatief van het Wereldpodium. 
Migranten, vluchtelingen, asielzoekers en 
oorspronkelijke Tilburgers treffen elkaar 
daar. Wintervuur staat in het teken van 
het vertellen, het horen van, en het geïn-

17e Editie Fakkels voor Vrede

Zoals voorgaande jaren staat Kerstavond weer in het teken van vrede en tolerantie. 
Fakkels voor Vrede organiseert op 24 december de jaarlijkse fakkeltocht door het 
centrum van Tilburg.  De fakkels kunnen worden gekocht en de opbrengst gaat naar 
Vrienden van Nazareth. 

spireerd worden door persoonlijke (reis)
verhalen. Combitickets voor beide evene-
menten kosten 10 euro. 

Voorafgaand aan de fakkeltocht wordt er 
op het Willemsplein verzameld om 17.45 
uur. Voor alle deelnemers zal er een act, 
een infomarkt, en warme choco zijn. Rond 
kwart over zes zal de tocht aanvangen, 
deze gaat ongeveer 45 minuten duren en 
weer eindigen op het Willemsplein. Na 
afloop is er voor iedereen een afterparty in 
de Hall of Fame.  
Meer info: : www.fakkelsvoorvrede.nl of 
www.wereldpodium.nu

Je moet wel op tijd binnen zijn en inge-
schreven hebben, om mee te kunnen doen 
aan deze competitie. Iedere deelnemer 
wordt in de Pelgrimhoeve sowieso beloond 
met een koek en beker chocolademelk voor 
de deelname. Let op: Een koek met pit 
- een heel oud gebruik met drie-koningen-
zingen - geeft recht op een extra prijsje. 
Dit is mede mogelijk door de bijdrage van 
‘Verrijk je Wijk’. 

Of je nu goed of slecht kunt zingen of 
dansen, jong of oud bent, iedereen is van 
harte welkom. Je dingt mee voor de prijs 

Driekoningenzingen in de Pelgrimhoeve                          Corin Sweegers

Elk jaar kun je op 6 januari op het podium van de Pelgrimhoeve tussen 17.00 en 19.00 
uur optreden met een lied of muziekstuk, dat je ook in de straten van de wijk hebt 
gezongen of juist alleen hebt ingestudeerd om mee te doen aan de VVV-competitie. 

van de stadswedstrijd die elk jaar wordt 
uitgeschreven door het VVV. Het VVV stelt 
prijzen per locatie ter beschikking voor drie 
rubrieken, de beste eenling, duo en groe-
pen. Vanuit de Pelgrimhoeve wordt ook dit 
jaar de wisselbeker ter beschikking gesteld 
aan de allerbeste deelnemer, en dat wordt 
door een deskundige jury beoordeeld.
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Op de hoek Wilhelminakanaal/Piushaven, 
daar waar Nieuw Jeruzalem ontwikkeld 
wordt, ontstaat in december een heuse 
Winterstad. Compleet met kerstboom, 
levende kerststal, kampvuurtjes, een kleine 
kerstmarkt, akoestische optredens en een 
sfeervolle winterstrandtent. Een warme 
ontmoetingsplaats waar je gezelligheid, 
plezier, avontuur, smaak en cultuur met een 
winters kerstkarakter vindt. 

Help je mee? 
De organisatie zoekt nog vrijwilligers uit 
de omliggende wijken die het leuk vinden 
winTerstad mee op te bouwen en hand 
en spandiensten te verrichten tijdens het 
festijn.
Ken je een goede artiest of heb je andere 

tips voor invulling van het programma?
Neem dan contact op met programmaleider 
Judith van Loon, via : info@piushaven.nl 
of ( 542 2640.

WinTerstad is een initiatief van Stichting 
Cultuur Regio Tilburg, dat van 21 december 
2012 t/m 6 januari 2013 dagelijks geopend 
is tussen 11.00u en 20.00 uur. Op vrijdag, 
zaterdag en zondag tot 22.00 uur. 
Het programma vind je op 
: www.winterstadtilburg.nl

WinTerstad in Nieuw Jeruzalem

Op een tube de helling afsuizen? Met buurtgenoten, familie en vrienden rond het 
kampvuur genieten van warme chocomel, glühwein en life muziek? Kom naar WinTer-
stad in Nieuw Jeruzalem.
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Om 12.30 uur starten de 1 en 3 km pupil-
lenloop en drie kwartier later de 5 en 10  
km loop voor junioren, senioren, dames en 
natuurlijk niet-leden. 
Naderhand kan men in en rondom de 
kantine in een kerstachtige, warme ambi-
ance met vuurkorven en werediaanse 
gezelligheid, genieten van een heerlijke 
glühwein, warme chocomelk, erwtensoep 
en andere lekkere drankjes. De nieuw-
jaarsreceptie zal vanaf 15.00 uur begin-
nen. Wie niet meeloopt, komt natuurlijk wel 
aanmoedigen!  
Inschrijfgeld voor pupillen is 1 euro (inclu-
sief bekertje ranja of warme chocomelk), 
voor junioren 3 euro (inclusief twee bon-
nen) te betalen bij Rob van de Sande. 

De Were-Di Huizenbemiddelaar Nieuwsjaarsloop 2013
Zaterdag 5 januari organiseert Were Di een hardloopwedstrijd. Start en finish zijn op 
sportpark Moerenburg en de vier routes lopen ook door Moerenburg.

Voor niet-leden is het 5 euro (inclusief twee 
bonnen) te betalen voor aanvang van de 
loop. 
Ook kan men zich via de mail inschrijven 
7 robvandesande25@hotmail.com. Op de 
website : www.rksvweredi.nl vindt men 
nog aanvullende informatie. De startnum-
mers kunnen een uur voor de loop worden 
opgehaald. 
Namens de jeugd- en activiteitencommis-
sie,Rob van de Sande , Saskia Houbolt en 
Max Raeven 

Adieu wijkagent 
Martien van Blokland, een van onze twee wijkagenten, heeft onlangs de overstap gemaakt 
naar de recherche. Daardoor kan hij niet meer werkzaam zijn in de wijken Armhoef en 
Hoogvenne. Van de ene kant vindt hij het echt jammer, van de andere kant is het voor hem 
een uitdaging. Vooralsnog zal Ad Braber het nu dus hier in zijn eentje moeten rooien.

Schrijven over Somalië
Vindt u het leuk om een artikel te schrijven over Somalië of te helpen met een nieuwsbrief? 
Wij zijn een groep enthousiaste Nederlanders en Somaliërs, die mensen informeren over 
de huidige situatie in Somalië en de Somalische gemeenschap hier in Nederland. Lijkt dit je 
interessant? Zoek contact via ( 535 70 41 of : gijsgielen@hotmail.com 

Lichtjesfeest 
Net te laat om nog mee te pakken: Stichting Thuishaven Tilburg organiseerde dit jaar alweer 
voor de 10e keer het Lichtjesfeest in de Piushaven. Op vrijdagavond 14 december tussen 
19:30 - 21:30 uur was iedereen welkom voor muziek, straattheater, dans, vuur en warme 
dranken. Hoe het was? Dat weten de bezoekers.

Ingezonden
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Studio Xplo 
Jofke van Loon opende in 2008 de deuren van Studio Xplo. Al weer vijf jaar later heeft ze 
met haar Atelier voor Kunstzinnige Vorming honderden mensen geïnspireerd. Kom kijken 
naar wat haar cursisten het afgelopen seizoen maakten! De expositie is van vrijdag 30 
november t/m 6 januari 2013 op afspraak te bezichtigen in De Verdieping aan de St. Anna-
straat 20. Maak een afspraak via (544 08 11 of kijk op : www.StudioXplo.nl

Biowalken
Rode Kruis Tilburg helpt u graag sociale contacten aan te gaan, in beweging te komen en 
tegelijk te genieten van de natuur. Met biowalken gaat u één uurtje wandelen in de natuur 
in een aangepast tempo en dat minimaal twee keer per maand op een doordeweekse dag.  
Meer informatie : www.rodekruis.nl/tilburg

Studio T tweede in BOD 
Studenten van Studio T eindigden op een tweede plaats tijdens het Brabants Ondernemer-
schapsdebat op 14 november in 013. Studio T zette studenten Merle Rosenberg, Vivian 
Veugen, Jeroen van Vugt en Jaap Lobach in, die de rust wisten te bewaren in de spannende 
finale. Helaas werd nipt verloren van de NHTV in Breda.

Sponsorouder? Why Not
Zoekt u nog een speciaal cadeautje voor de Kerstdagen? Bijvoorbeeld sponsorouder wor-
den? De Stichting Why Not zet zich in voor de kinderen met een lichamelijke en/of verstand-
elijke beperking in Kenia. Kijk voor meer informatie over Stichting Why Not en de Kerstactie 
op : www.whynotkenya.org 

Help Jules en Annelie op weg naar Malawi
Kent u ze nog? In het maartnummer plaatsten we de oproep van wijkgenoten Jules Wilke 
(15) en Annelie Boeren (16) die in de zomervakantie vrijwilligerswerk gaan doen in Malawi. 
Ze zijn nog volop bezig met sponsoracties om geld in te zamelen voor de kinderen daar, 
maar komen nog geld tekort! Helpt u ze? 
Dit kan via een donatie op rekening 60 17 76 453, 
t.a.v. J. Wilke, o.v.v. Expeditie Jules & Annelie. 
: www.wix.com/anne3lie/afrika.

Opera in Symfonie
Er staan weer een drietal mooie en wellicht bekende opera’s op het programma van Opera 
in Symfonie. 20 december ‘Norma’ van Vincenzo Bellini. 10 januari wordt 200 jaar Verdi 
Ingeluid met  de opera ‘Attila’. Op 31 januari volgt ‘Die Zauberflöte’ van Mozart. Kom kijken 
in  M.F.A. “de Symfonie” Eilenbergtsraat 250. Entree 5 euro, aanvang 19.30 uur.

Groep 8 Mediamaster
Leerlingen van groep 8 van basisschool Armhoefse Akker blijken behoorlijk wegwijs op 
de computer en in het gebruik van sociale media. Eind november namen ze deel aan een 
landelijke competitie, waarin ze een aantal opdrachten kregen die de meeste ouders zeker 
niet ‘eventjes’ zullen maken…
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Oorspronkelijk begon een groep vrijwil-
ligers met een progressief en idealistisch 
elan in 1977. Toon had een opleiding in de 
boekhandel afgerond en stapte een jaar 
later in. Aanvankelijk was het ‘droog brood’, 
maar na twee jaren was de boekhandel al 
loonvormend, er woonde immers een grote 
populatie linkse idealisten in Tilburg. De 
zaak floreerde en verhuisde naar het stad-
huisplein. In 1992 werd de gok genomen 
om naar het huidige, veel grotere, pand te 
verhuizen. Vanwege naamsverwarring met 
de vrije boekhandel Breda is toen gekozen 
voor boekhandel Livius. 

Stad & Streek
Naast vele nieuwe jonge klanten, blijken 
de klanten van het eerste uur honkvast. 
Hoewel Toon een wat afnemende belang-
stelling bij de jongeren ziet, blijft er toch 
voldoende vraag, vooral in de doelgroep 
vijftigplussers. Zij vinden er, naast de 

reguliere bestsellers, een breed assorti-
ment, vooral in de sectoren literatuur, kunst 
& architectuur en geschiedenis.  De rubriek 
Stad & Streek is de laatste jaren fors uitge-
breid. Ook is er volop keus in reisgidsen en 
wenskaarten.

Lezingen
Enkele keren per jaar worden lezingen 
georganiseerd, eind november Thomas 
Rosenboom en op zondag 16 december de 
presentatie van de dichtbundel van onze 
Tilburgse schrijver/dichter Sjef van Kem-
pen. Met een hapje en een drankje, zijn het 
gezellige en goed bezochte bijeenkomsten 
in informele sfeer.

Toon en compagnon Gerty Beckers willen 
gezien hun leeftijd, nog enkele jaren, door-
gaan. Over de opvolging zijn ze nog aan 
het denken.

Boekhandel Livius, ongewoon gewoon       Ab Smit

Toon en Mirjam Buitinck wonen al jaren aan de Oisterwijksebaan. Ze werken samen 
in de zaak, waarvan Toon (mede) eigenaar is. Deze zelfstandige boekhandel, in de 
Nieuwlandstraat 55, onderscheidt zich door persoonlijke contact en een kwalitatief 
groot assortiment.

Een heel herkenbaar beeld voor veel Tilburgers
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Tegen 12.00 uur stond iedereen in de rij om 
de meegebrachte foerage te rangschikken 
op de tafel. De diverse bordjes, schaaltjes 
etc. werden voorzien van naam met 
vermelding wat voor soort gerechtje. Een 
aaneenschakeling van kleur en geur, heel 
divers. Na het proeven nadien was het bij 
sommige gerechten interessant de naam 
van de maker te onthouden met de hoop 
eens aan hun dis te worden uitgenodigd!

Poppendans
Het eerste kopje koffie en een praatje 
met de tafelgenoten was gratis. De drie 
consumptiebonnen werden naarstig 
gebruikt om het banket ‘spiritualistisch’  te 
begeleiden en niet om al die heerlijkheden 
weg te spoelen. Van te voren werden 
we getrakteerd op een door Willy van 
de Pelgrimhoeve gemaakte, uitstekend 
smakende tomatensoep met vlezige ballen 
voor de niet-vegetariërs. 
Het buffet werd afgewisseld door zang 
zonder begeleiding, Piet Hoofs ‘A capella’ 
en al of niet invallende zangtalenten 
van de aanwezigen. Als hoofdgebeuren 
het marionetten-‘poppen’-spel van Theo 
Andriessen, geassisteerd door zijn oudste 
kleinkind Iris, dochter van Theo’s oudste 
dochter Ellis. Deze dochter manoeuvreerde 
samen met zijn andere dochter Hanneke 
onder de kundige leiding van Theo – met 
zijn nog zeer lenige achter-in-de-80-jarige 
vingers - met de vele touwtjes. Chapeau 
Theo! De dans uitgevoerd door twee 
boerenechtpaartjes was erg grappig. De 
door de fee wakker geschudde elf elfjes 
(het aantal kleinkinderen 10 plus 1 in de 
maak) kwamen tot leven en dansten dat 
het een lieve lust was. Theo maakt al zijn 
poppen zelf, hij experimenteert nu met het 
maken van gezichten van bierblikjes.

Tegen vijf uur was de buffettafel zo goed 
als leeg en met de melodie van: ‘Het meisje 
van de zangvereniging’ in het achterhoofd 
toog ik met een voldaan gevoel naar huis. 
Voor volgend jaar: een aanrader voor 
diegenen die verstek lieten gaan.

Tot ziens, met dank aan het Senioren 
Netwerk Armhoefse Akkers!
Marianne van Turnhout, bezoekster van de 
middag.

Gezelligheid kent geen tijd

Een heel lekkere, leuke middag werd het 9 november in de Pelgrimhoeve voor de 
genodigden van het Senioren Netwerk ‘Armhoefse Akkers’. Aan het verzoek of ieder 
een hapje of gerechtje voor één persoon wilde verzorgen, werd ruimschoots voldaan. 

Zelf je buffet samenstellen met eten 
dat iedereen had meegebracht 

(foto: Ineke van Kasteren)
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Wie snapt nog hoe de zorg geregeld is? Wie weet nog wat je wel en niet kunt krijgen 
aan zorg? Wat kost dat? Wie kan me helpen met alle regeltjes en uitzonderingen? Zo 
zijn er veel vragen, maar een oplossing is in de maak. 

“Dichter bij de mensen”, roepen ze in Den Haag (wat het ook betekent). Maar gelooft u nog 
in dit soort kreten? Heeft u er vertrouwen in dat ze daar alles nu echt goed gaan regelen? 
En dan ook nog op korte termijn? Ik niet! Daarom een serieuze poging tot een nieuw 
wijkinitiatief.

Wijkzuster
Onze wijk Armhoefse Akkers gaat de dingen zelf regelen en neemt een wijkzuster in dienst. 
Deze wijkzuster speelt een centrale rol bij alle vragen en problemen op het gebied van zorg. 
Heeft een wijkbewoner zorg nodig en geen behoefte om alles rond de zorg zelf uit te vinden 
en te regelen dan wordt een beroep gedaan op de wijkzuster. Er wordt door de wijkzuster 
(op de fiets!) een bezoek aan huis gebracht en de behoefte aan zorg wordt besproken en 
in kaart gebracht. De bewoner wordt vervolgens ondersteund bij het regelen van de zorg. 
De zorg zelf wordt niet uitgevoerd door haar, maar door de gevestigde zorginstanties. 
De wijkzuster regelt, ondersteunt en houdt een oogje in het zeil. Zij regelt eventueel ook 
benodigde mantelzorg. Er wordt daarbij gedacht aan een meldsysteem via internet, zodat 
iemand uit de wijk even een handje toesteekt bij gewone, dagelijkse klusjes.

Vereniging
Wat organisatie betreft denk ik aan het oprichten van een vereniging met een onafhankelijk 
bestuur. Mensen uit de wijk kunnen lid worden en betalen jaarlijks een lage contributie. Van 
de contributie wordt de wijkzuster betaald. Het is dus geen liefdadigheid. Hulp wordt alleen 
aan leden verstrekt.
Het initiatief is gebaseerd op een collectiviteits- en solidariteitsprincipe. We regelen het 
samen in de wijk. We hebben iets voor elkaar over. Het is solidariteit in de wijk.

Het initiatief valt of staat met de interesse en die zou ik graag willen peilen. Reacties zijn 
welkom via 7 gijs.schraa@planet.nl. En last but not least: de wijkzuster, een allround (wijk)
verpleegkundige, is er al en woont centraal in de wijk op de Nieuwe Bosscheweg 19. 

Gijs Schraa

Belangstelling voor een nieuw initiatief?

ATTENTIE
De website van/voor Armhoefse Akkers is vernieuwd en vind je voortaan via
:www.armhoefseakkers.nl. 
Het enige emailadres dat in gebruik is bij de redactie van de buurtkrant is:
:armhoefseakkers@gmail.com.
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Vanuit de gemeente is aangegeven, dat er onlangs een projectgroep is ingesteld die 
sturing gaat geven aan het proces van herinrichting van de Nieuwe Bosscheweg in de 
periode 2013-2014. 

Dat is goed nieuws voor ons als bewoners. De subcommissie Verkeersveiligheid Nieuwe 
Bosscheweg is door de gemeente als gesprekspartner aangewezen en zal worden be-
trokken in deze besluitvorming. Wij houden u op de hoogte van de gang van zaken en de 
ontwikkelingen hieromtrent via de wijkkrant.

Ontoelaatbaar
Huidige prioriteit is gelegen in het feit dat de verkeerssituatie op de Nieuwe Bosscheweg 
voor de korte termijn, vanwege het verwijderen van de flitskast ontoelaatbaar, is geworden. 
Er wordt veel te hard gereden en het geluidsniveau van het verkeer is toegenomen.  
De heer Moesker (nr. 81) heeft hierover contact gelegd met de gemeente en met de com-
missie. Het gemeenteraadslid Tine van de Weyer wil nu de klachten inventariseren.  
De commissie roept eenieder op, die ook vindt dat de situatie ontoelaatbaar is geworden, 
zich te melden bij haar middels 7: tinevandeweyer@raadtilburg.nl, maar ook via het cen-
traal meldpunt van de gemeente Tilburg op telefoonnummer 14 013, zodat het ook bij de 
gemeente wordt geregistreerd 

Mogelijk dat er door politieke druk iets kan veranderen bij de landelijke politieorganisatie die 
de flitskasten beheert. Dit is namelijk niet de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Als er vragen zijn, neem dan gerust contact op met ons op: 7 Franksiem@home.nl.

Namens de commissie: Frank Maas (nr. 87)

Aan bewoners van de Nieuwe Bosscheweg

Interesse in foto(workshop)s?   
 
Anne-Marie Smulders, die maandelijks ‘In the picture’ in ons wijkblad verzorgt, biedt 
een keur aan foto’s, workshops en cursussen aan. Wellicht een mooi idee voor de 
kerst of een goed voornemen bij de start van het nieuwe jaar. 

Fotowerk van Anne-Marie, voor zowel binnen als buiten, is te koop, maar het kan ook voor 
een bepaalde periode gehuurd worden. Een leuk idee is wellicht een cadeaubon (vanaf 25 
euro), zodat de ontvanger zelf een keuze kan maken. Kijk voor foto’s en bijbehorende infor-
matie op: : www.annemariesmulders.nl o.a. bij Expositie. 
Wat betreft cursussen en workshops staat op deze website ook allerlei informatie. Zo kan er 
ingetekend worden op:
- cursus straatfotografie in zwart-wit;
- introductiecursus fotograferen met spiegelreflex camera; 
- workshop fotografie voor een vrienden- of familiegroep; 
- workshop fotografie voor bedrijven en organisaties. 
Natuurlijk kun je ook bij Anne-Marie terecht voor individuele begeleiding. 
Nog meer info: ( 06 130 88 635 of mail naar: :annemarie.smulders@xs4all.nl
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Op donderdag 20 december organiseren we weer een gezellige Lichtjestocht door de 
wijk. Kom met het hele gezin, want kinderen kunnen alleen onder begeleiding meelo-
pen! Verzamelen: om 18.30 uur in  het speeltuintje bij Jan Wier.

Neem je eigen lampion of een ander lichtje mee. Zorg voor veilige lichtjes: liefst geen vuur.
Ouders: zorg voor veilige kleding i.v.m. zichtbaarheid. Graag zoveel mogelijk reflecterende 
vestjes.
We lopen door de Armhoefse Akkers - westkant en oostkant - en Moerenburg. 
Aan het eind van de tocht drinken we gezellig wat samen. Iedereen krijgt 
iets lekkers. Verdere consumpties zijn ook verkrijgbaar. Opgeven hoeft 
niet. Iedereen die zin heeft in een gezellige activiteit om de kersttijd en 
de vakantie te beginnen, is van harte welkom.

De tocht wordt georganiseerd door de Buurtraad Armhoefse Akkers
Voor evt. vragen: 7 buurtraad@hotmail.com

Doe mee aan de Lichtjestocht op 20 december!

Sinds kort is er in de Armhoefse Akkers een Jeugdraad. Deze raad bestaat uit acht 
kinderen tussen de 10 en 13 jaar die brainstormen over feesten of andere dingen die 
we kunnen organiseren in onze wijk. 

Maandag 26 november hebben we de eerste vergadering gehad. Als eerste hebben we ons 
voorgesteld en vervolgens zijn we al gelijk begonnen met brainstormen. Er zijn heel veel 
leuke dingen bedacht. We zullen niet teveel verklappen, maar er is bedacht om in deze wijk 
een recordpoging te doen...

Nu we deze ideeën hebben bedacht, moeten ze 
ook nog worden uitgevoerd. Omdat we zoveel 
ideeën hebben bedacht, moeten we eerst gaan 
uitpluizen welke de leukste zijn en haalbaar. Dan 
pas kunnen we gaan organiseren. We hadden het idee dat we in de lente en de zomer al 
veel plannen kunnen uitvoeren. We hebben er veel zin in!

Damian, Gijs, Midas, Sofie, Smilla, Manouk, Vivan en Pim

Eerste vergadering van de Jeugdraad
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Kerstbomen 
 
Groene of blauwe, 
met en zonder kluit. 
Vers uit eigen kwekerij. 
Fam. Dielissen 
Oisterwijksebaan 9,  
Tilburg (over de brug  
Wilhelminakanaal.)  
Ook open op zondag   
16 december                     

Prettige feestdagen

Alweer een jaar voorbij gevlogen. Er is van alles gebeurd in en om onze 
wijk Armhoefse Akkers. We zijn ons als bewoners in 2012 nog bewuster 
van geworden dat we kritisch en oplettend moeten zijn en blijven. 
De grootste projecten waar we dan aan denken zijn de realisering van de bouw-
plannen rond de Piushaven, de mogelijke herbestemming van de kerk, de ontwik-
kelingen rond het klooster, Moerenburg, Jan Wier, de verbouwing van de waterzuivering 
en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
We willen iedereen bedanken voor de bewezen diensten in het afgelopen jaar. 
We wensen de bezorgers, lezers, adverteerders en bewoners van de Armhoefse Akkers 
heel fijne, gezellige, vreedzame feestdagen toe. Het klinkt misschien wat zwaar, maar in 
deze bizarre tijd, waarin van alles om ons heen gebeurt, mogen we best even stilstaan bij 
de prettige buurt waar wij in leven. 
We wensen iedereen natuurlijk een enorm goed begin van 2013, - let niet op de laatste 
twee cijfers! - , en aan de jeugd zouden we willen zeggen: Doe voorzichtig met vuurwerk. 

De redactie van de buurtkrant
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website : www.wilvanleijsen.nl 
of bel: 544 54 55.

Teken/Schilder-, Aquarel- of Vaarbewijslessen
Cursussen op een bijzondere locatie. Leslokaal in het ruim van historisch 
vrachtschip Drie Gebroeders, dicht in de buurt!  Atelier Wateridee, Havendijk 7 
(vlakbij Hogendriesstraat).
Voor info en aanmelden : www.wateridee.nl of ( 06 121 463 34 / 06 255 155 56

Vakantiehuis te huur
Zee, strand, wandelen, natuur, historische schatten. Il Cilento: nog onbekend ge-
bied in Italië. Huis of kamers te huur. Twee keukens, zicht op Capri. 
: www.villapogioalsole.com Lout Donders, ( 543 88 68.

Leer (nog beter) zingen!
Zangles voor beginners en gevorderden. Algemene basistechniek en keuze uit 
verschillende stijlen: pop, musical, klassiek, rock.
Martijn van Baardewijk (afgestudeerd Conservatorium Muziektheater Tilburg).
( 06 546 386 43,  7 martijnvanbaardewijk@gmail.com

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven 
Muziek, Carré 37, ( 06 156 214 70. 7keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Saxofoon- of klarinetles,  
Bij MastersMusic, Carré 32a. Drie kwartier les nemen voor 13,50 euro (tot 21 jaar) 
of voor 16,- euro (vanaf 21 jaar). Gericht op de praktijk! 
Belangstelling? Bel Rik Meesters ( 06 245 388 75 of 
7 mastersmusic@hotmail.com. Meer info op : www.mastersmusic.nl

Poets- of oppas-adres
Ben op zoek naar een poetsadres of eventueel een oppas-adres. Combinatie kan 
ook!  Heb veel ervaring. ( 06 230 633 34.

Vakantiehuis in de Morvan, Bourgogne
Sfeervol huis te huur voor 2 - 8 personen, 600 km ten zuiden van Tilburg. Voor rust-
zoekers en natuurliefhebbers. Uitgebreide info op : http://chapeau.dievers.nl  
Hans Dieteren, ( 06 110 563 99.
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BUURTAGENDA 

19 dec. 17.00 – 19.00 uur Basisschool Armhoefse Akker 
Kerstmarkt t.b.v. Mother Kevin basisschool in Tanzania 

20 dec. Vanaf 18.30 uur Lichtjestocht door Armhoefse Akkers 
Verzamelen in het speeltuintje bij Jan Wier 

21 dec./ 
6 jan. 

11.00 – 20.00 uur Nieuw Jeruzalem 
WinTerstad met allerlei activiteiten 

23 dec. Vanaf 15.00 uur Hilvaria Studio’s 
XmasMOOD jubileum kwartet MOOD 

24 dec. 17.45 – 19.00 uur Willemsplein 
Fakkels voor Vrede 

31 dec. 24.00 uur Wijk Armhoef 
De redactie wenst u een goed, gezond, gezegend 2013 

 
INFORMATIE 

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

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

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

28 december 

 11 januari 

  
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: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
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Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
Lid Mascha Meulenbroek J.P. Coenstraat 87 535 51 14 
Lid Hein Jacobs J. v..Beverwijckstraat 7 542 61 10 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 8 januari in de ruimte van de 
Buurtraad in de Van Heutzstraat 1a. Bellen bij Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. Tel. 0900 8844.  
Spreekuur op maandagavond: 17 december en 14 januari van 
19.00 tot 20.00 uur. De wijkagent is op die avonden in de wijk. 
Wilt u hem spreken, bel dan bovenstaand telefoonnummer dan 
wordt hij opgepiept en komt hij naar u toe. 
 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30 -10.00 uur in ruimte van de 

Buurtraad, boven het Kindercentrum in de oude Lidwinaschool,  
1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost. De bloedprikpost is in week 52 (27 dec.) en 
week 1 (3 jan.) gesloten. 
 
Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 09.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 20.  

  
Ø AED-apparaat Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier, Hogendriesstraat.  

Wilt u een cursus volgen om met een AED om te leren gaan en 
daarna voor de buurt beschikbaar te zijn. Mail dan naar 
buurtraad@hotmail.com. 

  
Ø Ouderenzorg 

 
Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een 
maatschappelijk werker van de Twern houden in het 
Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 22, tel. 712 20 00. 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 14 013	  of e-mail via de site www.tilburg.nl.  
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

F r a n k  O e r l e m a n s

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           
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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)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

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

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

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


