
ARMHOEFSE AKKERS

                                   februari 2012  37e jaargang  nummer 2

 www.armhoefseakkers.nl                                     armhoefseakkers@gmail.com

  maandelijks blad voor buurtbewoners

-De bouwers van de Werf aan het woord
-Kunst in de wijk: eerste open atelierroute
-Twee nieuwe wijkagenten
-Uilen in Moerenburg
-In memoriam Ad van de Zande

Winterlandschap Moerenburg
(foto Ingrid Sweegers)



2

Maldhy Bongers                          
                                    Klassiek Homeopaat 
Behandeling op afspraak 
Tel:	  06-‐17992016	  
www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 



3

Aanleiding voor een gesprek met broer en 
zus Doevendans is De Werf. Hun bouw-
bedrijf is bij de bouw betrokken. Hanneke 
zegt dat ze wel een bepaalde emotie heeft 
bij De Werf. “André en ik hebben allebei op 
de kleuterschool op de hoek Betuwestraat/
Havendijk gezeten. Daar zaten toen ook 
kinderen uit de Armhoefse Akkers. We 
hebben dus nooit in deze buurt gewoond, 
maar wel daar dichtbij. Ik vind De Werf een 
prachtig project en ik ben er ook trots op. 
Vooral het metselwerk is heel mooi en de 
locatie aan het water is voor Tilburg uniek. 
De kritiek dat het allemaal wat flamboyan-

ter en meer in dertigerjaren stijl had moeten 
zijn, deel ik niet. Smaken verschillen, dat 
zal altijd zo blijven. Vanaf het begin heb ik 
achter dit project gestaan. Triborgh heeft de 
architect gekozen en de architect bepaalt 
hoe het eruit komt te zien. Daar hebben wij 
geen invloed op. Dat bouwen in dertigerstijl 
financieel niet haalbaar zou zijn, geloof ik 
niet. In Koolhoven hebben we pas geleden 
nog huizen gebouwd in dertigerjaren stijl. 
Het is wel zo dat De Werf duur is om te 
wonen, omdat de locatie bepalend is voor 
de prijs van de woning en voor een locatie 
als De Werf betaal je flink.”

De Werf, een knus project                                                       Peter Hamers

“In de stad bouwen vind ik sowieso aantrekkelijker. Het is knusser! In een buitenge-
bied als de Reeshof is bouwen een stuk anoniemer.” Aan het woord is Hanneke 
Doevendans. Samen met haar broer André praat ze over hun Bouwbedrijf André Doe-
vendans dat al honderd jaar bestaat, over De Werf, over bouwen in Tilburg en over de 
crisis. André is het met Hanneke eens dat bouwen in de stad leuker is, maar hij voegt 
eraan toe dat het logistiek ook een stuk ingewikkelder is. “Het aan- en afvoeren van 
materialen vereist meer inventiviteit dan bij bouwen in het buitengebied.”

André en Hanneke Doevendans
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Meerwaarde 
Tilburg staat niet bepaald bekend als een 
mooie stad. Toch vindt Hanneke dat Tilburg 
ook veel moois te bieden heeft: “Ik zat 
laatst de Architectuurgids Midden-Brabant 
door te bladeren en dan zie je ook mooie 
dingen. Ik vind bijvoorbeeld Koolhoven 
heel geslaagd en ook de ontwikkeling in 
het Piushavengebied mag er zijn. Grote 
gebouwen als de concertzaal en de zwarte 
torens van het Cenakel  zijn een aanwinst 
voor de stad.” Maar de Stadsheer en 
Westpoint zijn volgens André daarentegen 
een stuk minder geslaagd. “Ik vind dat het 
weer eens tijd wordt voor iets groots en 
baanbrekend in Tilburg. De Concertzaal en 
de Cenakeltorens  staan er al weer meer 
dan tien jaar. Wellicht gebeurt dat straks 
in de Spoorzone. Ik ben niet a priori tegen 
hoogbouw, maar je moet wel opletten waar 
je dat in de stad doet. Ik ben ook niet tegen 

appartementen, maar die moeten wel be-
schikken over een fatsoenlijke buitenruim-
te.” Hanneke vindt dat hoogbouw hoort bij 
een stad als Tilburg: “De toren in De Werf 
bijvoorbeeld stoort mij niet. 
Die toren heeft zelfs een meerwaarde: 
het is een soort baken, zoals vroeger kerk-
torens en fabriekstorens.” 

Kleine marges 
Hanneke en André vormen de vierde gene-
ratie Doevendansen die leiding geven aan 
het bedrijf. Hanneke is verantwoordelijk 
voor alles wat ‘binnen’ gebeurt en André 
geeft leiding aan het bouwen op de werk-
vloer. In 1913 is het bedrijf ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel door de 
overgrootvader van de huidige generatie. 
Hoe staat het met de vijfde generatie? 
De zoon van Hanneke is 20 en studeert 
Bouwmanagement en Vastgoed aan de 
Avans Hogeschool. “Dus wie weet?” zegt 
Hanneke. De kinderen van André zijn nog 

te jong, maar André zal het zijn kinderen 
niet zonder meer aanraden. ”Het is hard 
werken en de risico’s zijn groot. Het werk 
is fysiek zwaar en de omstandigheden zijn 
vaak hard. Bovendien hebben we grote 
problemen om aan goede vakmensen te 
komen. De marges zijn klein en je moet 
vindingrijk zijn en veel improviseren. Maar 
bouwen is natuurlijk ook heel leuk. Ik vind 
het mooi om door de stad te rijden of te 
lopen en te zien wat we allemaal tot stand 
hebben gebracht.” 

Booming 
2011 was voor Bouwbedrijf André Doeven-
dans een goed jaar; 2012 ziet er ook nog 
goed uit, maar 2013 zal moeilijker worden. 
“Bij nieuwbouw moet tegenwoordig 70% 
verkocht zijn, voordat je kunt beginnen met 
bouwen,” legt Hanneke uit. “Maar ik heb 
vertrouwen in de toekomst. Uiteindelijk 
zal het weer wel goed komen; er is nog 
veel nieuwbouw nodig: Midden-Brabant 
is nog steeds booming! Het samenwerk-
ingsverband Triborgh is voor ons en voor 
alle betrokkenen belangrijk. Het is een 
tegenwicht voor de Heijmansen van deze 
wereld. Triborgh is opgericht om aan 
gebiedsontwikkeling te doen. Als relatief 
kleine bouwonderneming kun je dat niet 
in je eentje. In het Piushavengebied doen 
wij aan gebiedsontwikkeling. Dan heb je 
meer body nodig om een rol te kunnen 
spelen. Ook sociale woningbouw speelt 
daarbij een rol. Woningbouwcorporaties 
zijn onze natuurlijke partner.” Consumenten 
worden steeds kritischer. Volgens André 
is tegenwoordig daarom bouwen op maat 
de standaard. “Mensen zijn op alle fronten 
veeleisender geworden, dus ook als het 
om wonen gaat. CPO (collectief particulier 
opdrachtgeverschap) speelt daarbij een 
steeds belangrijker rol. Dat zie je  nu al in 
de dorpen rondom Tilburg. Maar gelukkig 
zijn wij gewend te bouwen op maat. Dat 
doen we al twintig jaar! Wij doen geen con-
cessies aan kwaliteit. Service wordt steeds 
belangrijker en we proberen de nettobouw-
prijs zo laag mogelijk te houden.”
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In gesprek met de enthousiaste initiatief-
neemsters – alle uit de Oisterwijksebaan - 
Anne van de Wiel, Hariëtte Schoenmakers 
en Marie-Louise Opstelten. Hoewel ze alle 
drie druk zijn met de organisatie, is Marie-
Louise duidelijk de spil waar het om draait. 

Het idee
In huize Opstelten op nummer 72 is op de 
zolder een mooi atelier ingericht: Marie-

Louise brengt hier heel wat uurtjes door. 
Deze fanatieke amateurkunstenaar is 
dan in de weer met textiel en keramiek. 
Uiteraard is ook beneden in de huiskamer 
haar kunst te bewonderen. Anne van 
de Wiel maakte afgelopen zomer de 
opmerking: “Jammer dat niet meer mensen 
jouw werk kunnen zien,” gevolgd door: “Er 
zou eens een soort van atelierroute in de 
wijk moeten komen.”  
Nou ja, Marie-Louise was meteen 
enthousiast: “Alles wat leuk is, daar spring 
ik gelijk op in. Ik vind organiseren leuk en 
ik heb er nu de tijd voor.”  Hariëtte was ook 
gemakkelijk overgehaald om mee te doen 
in de organisatie. “Na een oproep in de 
buurtkrant van december waren er binnen 
een paar dagen al zes aanmeldingen 
binnen. De teller staat inmiddels op 24,” 
aldus Anne. 

De uitvoering
“Na het eerste idee werden we alleen 
maar enthousiaster en kwamen er iedere 
keer weer nieuwe dingen bij. Wie zullen 
we vragen om te openen, er moeten foto’s 
komen van de dag, een afsluiter met De 
Straatband bij Zomerlust, herkenning aan 
de deur (verrassing voor de deelnemers: 
ze mogen zelf een hele tros ballonnen 
opblazen), de publiciteit, de flyer en de 
routebeschrijvingen maken en de subsidie 
aanvragen bij Verrijk je wijk,” somt Marie-

Open atelierroute Armhoefse Akkers                             Willianne Verbakel

Ook wel eens benieuwd naar de mensen achter een ‘voordeur’ in onze wijk?  
Nou dan heb je geluk, reserveer zondag 1 april in je agenda (geen grapje!) om de 
eerste open atelierroute in de wijk te doen. Op die dag kun je bij zo’n 24 adressen in 
de wijk aanbellen en daar de meest uitlopende dingen zien, horen en meemaken bij 
buurtgenoten!  

v.l.n.r. Marie-Louise, Hariëtte en Anne
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Louise op.
Natuurlijk doet Marie-Louise zelf mee 
aan de atelierroute: ze wil per se de 
werkstukken waar ze nu mee bezig is op 
die dag ook klaar hebben!  Zelfs de winkels 
als Mus, Blossom en Fuego zullen op 
1 april  open zijn. “Kijk wij proberen alles 
goed te regelen maar niet alles heb je in de 
hand: hoe is het weer op die dag en gaan 
de mensen ook naar de uithoeken in de 
route?”
Trouwens wist je dat Marie-Louise ook 
bereid is om een workshop te verzorgen 
voor wie wil! Of het nou om boekbinden, 
papier scheppen of textiele werkvormen 
gaat, ze heeft het in huis!

Het programma
Op 1 april is het dan zover! Om 11.00 uur 
vindt de opening plaats in de galerie van 
Lieske Stieger aan de Pelgrimsweg. “In 
haar atelier heeft dan iedere deelnemer 

een werkstuk tentoongesteld, zodat je 
alvast kunt zien wat je op het betreffende 
adres kunt zien. Tussen 12.00 en 17.00 
uur zullen de deuren openstaan bij de 
deelnemers en kan iedereen naar binnen 
lopen. 
Hariëtte geeft aan: “Er zal een heel divers 
aanbod zijn van tekenen en schilderen, 
beeldhouwen, keramiek, fotografie, 
poppentheater, mozaïek, glas-in-lood, 
klassieke muziek, beelden,merendeels 
van amateurs. Voor de deelnemers zelf 
misschien ook wel een beetje eng: ze 
moeten eerst hun werk willen laten zien en 
dan ook nog in hun eigen huis! Respect 
daarvoor.”  
En Anne, Hariëtte en Marie-Louise vallen 
jullie na 1 april niet in een ‘zwart gat’? Jullie 
kijken dan vast  terug op een geslaagde 
dag die voor herhaling vatbaar is.
In de volgende buurtkrant vindt u meer 
informatie over de deelnemers en de route.

In de afgelopen periode zijn de uilennest-
kasten die in Moerenburg  hangen weer 
schoongemaakt en zo nodig gerepareerd, 
dan wel vernieuwd. Er waren in het 
voorgaande broedseizoen minstens 
twee succesvolle  broedgevallen van 
de steenuil. Van één nestkast is dat niet 
duidelijk, omdat deze kast niet door de 
uilenwerkgroep wordt verzorgd. Dit betreft 
een kerkuilenkast.

Acht nestkasten
Tijdens de controle werd in twee gevallen 
een steenuil aangetroffen in de kast, de 
ene vloog weg en de andere bleef zitten. 
De kast waarin de vogel bleef zitten hebben 
ze natuurlijk verder met rust gelaten. 
In Moerenburg hangen inmiddels acht 
nestkasten, vijf voor de steenuil, twee voor 
de kerkuil en één voor de bosuil. Achter de 
volkstuin staat op een paal een nestkast 

Werkgroep Behoud Moerenburg knapt uiltje         Jaap van Loon

Verleidelijk om een titel als deze te gebruiken, als we praten met de bestuursleden van 
deze Werkgroep. We praten immers over het beheer en behoud van Moerenburg en 
daar horen ook nestkasten voor uilen bij. 

voor de torenvalk.
Het schoonmaken van de nestkasten is 
maar één van de taken die de Werkgroep 
Behoud Moerenburg uitvoert. Ook het 
knotten van de wilgen volgens een 
driejaarlijks schema hoort daarbij. Dit jaar 

Een nestkast wordt schoongemaakt
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werd al op vijf locaties geknot. 
De Werkgroep is ook druk doende met 
het volgen van alle ontwikkelingen in en 
rond het gebied. Voor hen is het belangrijk, 
dat Moerenburg ‘leefbaar’ blijft voor alle 
gebruikers en dat iedereen kan genieten 
van een van de mooiste plekjes van 
Tilburg.

Uitbreiding
Voorzitter Will van Sprang is blij met de 
uitbreiding van het bestuur: “Onze oproep 
in de wijkkrant heeft echt geholpen! Sinds 
september zijn Cyrille Fijnaut en Jos Parren 
erbij gekomen. Twee kanjers die ieder 
specifieke kennis en daadwerkelijke hulp 
inbrengen.” 
Cyrille fietst regelmatig door het gebied: 
“Ik zie dat het beheer van zo’n mooi stukje 
Tilburg lastig is. Ik woon en leef hier en ik 
vind dat ik daar wat voor terug moet doen.” 
Vooral de toename van het gebruik en het 
verkeer heeft zijn aandacht. Verder ergert 
hij zich aan het zwerfvuil. “Dat vraagt actie 
en ervoor zorgen, dat deze problematiek 
voortdurend op het netvlies van de 
ambtenaren blijft,” meent hij. Een voordeel 

daarbij is, dat Cyrille heel snel bij de 
Gemeente de juiste ingangen vindt. “Maar 
dat wil echt niet alles zeggen,” haast hij 
zich om uit te leggen. “De verkeersdrempel 
vlak bij Zomerlust is er eindelijk gekomen, 
maar geen mens die zich stoort aan dat 
‘hobbeltje’. Te klein, te laag, dus nutteloos!”

Natuurliefhebber
Jos Parren maakt al ruim 35 jaar intensief 
gebruik van Moerenburg: “Ik fiets er veel 
en heb er ook veel hard gelopen. Ik wil dan 
ook graag iets terugdoen. Het is fijn om 
daadwerkelijk mee te helpen, zoals bij het 
knotten. Je bent dan op een andere manier 
intens met de natuur bezig.” Jos schoof 
uit belangstelling een keertje aan bij de 
Werkgroep en verbaasde zich erover dat 
er zoveel bij komt kijken. ‘We hebben toch 
een stem in het koor van al die instanties 
die met dit relatief kleine gebied bezig 
zijn. Dat lijkt heel goed, maar het kost ook 
heel veel tijd.” Zijn eerste indrukken? “We 
mogen best wat nauwer op de gemeente 
gaan zitten. Chaotisch al die overleggen en 
ook om als geïnteresseerde burger alles te 
(kunnen) volgen.”

Het grootste deel van het bestuur met v.l.n.r. Jos Parren, Paul Roborgh, 
Cyrille Fijnaut en Will van Sprang
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Volgens Wikipedia is nachtburgemeester 
een onofficiële titel voor iemand, die 
een toonaangevende rol speelt in het 
nachtleven van een stad. “Maar het hoeft 
helemaal geen betrekking te hebben op 
alleen de nacht”, zegt Godelieve.
“Ik kan het nachtburgemeesterschap 
helemaal zelf invullen. Veel van mijn 
projecten hebben betrekking op het terrein 
van duurzaamheid en bewustwording. 
Ik heb een groot netwerk en organiseer 
diverse activiteiten, zowel overdag als 
’s nachts.” 

Genoegdag
Een van deze activiteiten is bij voorbeeld 
de Landelijke Genoegdag. Deze dag wordt 
dit jaar voor de vierde keer georganiseerd 
en vindt plaats op zaterdag 17 maart 
in het Klassetheater, voorheen Zaal 16 
op Carré. Verder is Godelieve van plan 
om maandelijks een keer mee te lopen 
met vrouwen die ’s nachts werken. De 
schriftelijke uitwerking van deze ervaringen 
is terug te vinden op haar website. Zij is 
overigens nog op zoek naar vrouwen die 
’s nachts werken. Dus vind je het leuk dat 
de nachtburgemeester een nachtje met je 
meeloopt, laat het haar even weten.
 
Vrijwilligerswerk
Het nachtburgemeesterschap is 
vrijwilligerswerk. Godelieve schat in toch 
wel zo’n tien tot twintig uur per week met 
allerlei werkzaamheden voortvloeiend uit 
deze functie bezig te zijn. Daarnaast werkt 
zij 32 uur als medisch informatiespecialist 
in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Past dat 
allemaal in één week? “Mijn dagen zijn 
inderdaad goed gevuld. Overdag werk ik 
op het ziekenhuis en  ’s avonds ben ik vaak 

op pad voor verschillende bijeenkomsten. 
Maar ik doe het allemaal graag en heb er 
de tijd voor. De zaterdagavond houd ik 
vrij voor mijn vriend, maar door de week 
hoef ik met niemand rekening te houden. 
Ik kan dus veel tijd en energie in mijn 
nachtburgemeesterschap stoppen.”

Voordelen voor de wijk
Godelieve woont in onze wijk. Heeft dat 
misschien voor de wijkbewoners nog extra 
voordelen?“ De nachtburgemeester is er 
voor heel Tilburg. Dus ook voor deze wijk. 
Ik kan wijkbewoners een podium bieden 

Een burgemeester in de wijk              Judith Doljé

Tilburg heeft sinds 21 december een nieuwe nachtburgemeester in de persoon van 
Godelieve Engbersen (44). Zij is voorgedragen door de vorige nachtburgemeester, 
Zeus Hoendero, die het stokje na twee jaar aan haar doorgaf. Godelieve is niet alleen 
de eerste vrouwelijke nachtburgemeester van Tilburg, ze woont ook nog eens in onze 
wijk. “Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil komen, loop dan samen”, is 
één van haar motto’s. 

Godelieve Engbersen
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en mijn netwerk ter beschikking stellen. 
Stel iemand heeft een idee, wil aandacht 
vragen voor een bepaald onderwerp of  
zou graag samen met anderen, al dan niet 
uit de wijk, een bepaalde activiteit willen 
ondernemen, maar weet niet hoe dit aan te 
pakken. Bijvoorbeeld groepswandelingen 
in Moerenburg, een eetclub in de wijk of 
een podium voor een lezing. Laat het mij 
dan weten. Samen met de initiatiefnemer 

probeer ik die wens of dat idee te 
realiseren.” 

Wil je in contact komen met de nacht-
burgemeester, stuur dan een mailtje naar 
Godelieve@nachtburgemeestertilburg.nl 

Of neem eens een kijkje op de website 
voor een overzicht van haar activiteiten: 
www.nachtburgemeestertilburg.nl

Sacramentskerk definitief geen monument                         Pieter Siebers

De Sacramentskerk in beter tijden

Dat blijkt uit een recente brief aan de 
Heemkundekring Tilborch, die bezwaar had 
aangetekend tegen een eerder besluit om 
de kerk niet aan te wijzen als rijksmonu-
ment. Eerder werd al duidelijk dat de kerk 
ook geen gemeentelijk monument zal 
worden. Het lot van de kerk hangt nu meer 
dan ooit af van de inzet van de gemeente 
Tilburg. 

Argumenten
De Rijksdienst laat in de brief weten dat er 
geen nieuwe inzichten zijn die een monu-
mentenstatus voor de kerk rechtvaardigen. 
Waar het om draait is, dat al in 1988 bij 
de Monumenten Inventarisatie de Sacra-
mentskerk niet is opgenomen in de lijst van 
potentiële rijksmonumenten. De heem-
kundekring bracht in dat in 2005 nieuwe 
inzichten op tafel kwamen, die – als ze in 
1988 bekend waren geweest – de kerk mo-
gelijk wèl op de lijst hadden doen belanden. 
Het gaat om het zogenoemde Waarden-
stellend Onderzoek van adviesbureau 
Res Nova, waarin werd betoogd dat er 
sprake was van unieke elementen, op 
grond waarvan aan de Sacramentskerk 
“zowel cultuurhistorisch, architectonisch als 
stedenbouwkundig een groot aantal bijzon-
dere waarden kan worden toegekend.” 
De Rijksdienst laat nu weten dat het rapport 
van Res Nova wel bekend was, maar dat 
het niet vermeld was in de eerdere motiva-
tie die de heemkundekring ontving. 
De heemkundekring ziet af van een nieuw 
bezwaar, ook enigszins murw geslagen 
door de ellenlange haarkloverij. 
De gemeente is met het bisdom in gesprek 
over de toekomst van meerdere kerken 
in Tilburg en geeft daarin nog steeds de 
voorkeur aan herbestemming van – een 
deel van - de Sacramentskerk. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ziet in de Sacramentskerk geen te bescher-
men monument.
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Martien Blokland is 46 jaar, hoofdagent en 
al vanaf 2002 werkzaam in Tilburg bij het 
team Binnenstad. Zijn functie is niet alleen 
wijkagent, maar hij is ook vaak werkzaam 
in de weekenden in het uitgaansleven 
van Tilburg. Ad Braber (56) is brigadier en 
sinds 2009 in Tilburg. Hij heeft veertig jaar 
ervaring in het politievak. Hij is in Dordrecht 
begonnen, maar zijn echtgenote kon daar 
niet echt wennen. Hij heeft lang rond Eind-
hoven en omstreken gewerkt en is nu voor 
het eerst wijkagent, voor drie dagen in de 
week.

Noodzaak wijkagent
De wijkagent is in principe verantwoordelijk 
voor zijn wijk. Voor bepaalde wijkzaken met 
bepaalde taken, die hier in de Armhoefse 
Akkers heel anders zijn, dan in Tilburg 
Noord. Dat zijn dus niet de aangiftes of 
ongevallen, maar het kan wel de constate-
ring zijn dat er op een bepaalde plek vaker 
iets aan de hand is, die om nadere onder-
zoek en/of aandacht vragen. De contacten 
met de mensen zijn voor de wijkagent 
belangrijk. In Tilburg is de wijkagent de 
schakel tussen gemeente, GGZ, woning-
bouwvereniging, maatschappelijk werk 
als de Twern, Jeugd & jongerenwerk, enz. 
Bewoners van onze wijk denken vaak, dat 
het hier niet nodig is, maar ook hier zijn 
problemen, zoals parkeeroverlast. Wat niet 
wil zeggen dat daar altijd iets aan te doen 
is. Groepen (hang-)jongeren op het Jan 
Wierterrein kunnen overlast veroorzaken. 
De wijkagent waarschuwt zo’n groep een 
keer en als men weer op moet treden, 
gaan de jongeren op de bon. ‘Lik op stuk.’ 
Overlast kan bestaan uit harde muziek, 
rotzooi achterlaten, maar ook vernielingen 
die worden aangebracht. Het kan ook zijn 
dat er in achterompaadjes veel onrust is, 
waardoor de wijkagent in overleg met de 
aanwonenden een voorstel kan doen om 

een poort te plaatsen. 
In het geval van de Armhoefse Akkers hoort 
daar het buitengebied Moerenburg niet bij. 
Dat valt niet onder team Binnenstad, maar 
onder team Oost. De wijkagent voor Moe-
renburg is Berry Swaans, bereikbaar via 
e-mail: team-oost@mw-brabant.politie.nl. 

Spreekuur
Eens in de veertien dagen is er een vrij 
inloopspreekuur in de Van Heutzstraat 1a. 
Met ingang van 2012 is dat dus niet meer 
in de Loudonstraat, bij Studio T, maar het is 
weer terug verplaatst naar de ruimte van de 
buurtraad. In februari zal er geen spreekuur 
zijn. Daarna begint het weer. De dag en tijd 
worden in de volgende buurtkrant bekend-
gemaakt. 
U kunt terecht met vragen, overlast, uw 
zorgen over veiligheid, eigenlijk met alles. 
Dat geldt niet voor aangiftes, maar de 

Even voorstellen: twee nieuwe wijkagenten                      Corin Sweegers

Enige tijd terug schreven we al dat wijkagent Peter Aikema de wijk Armhoefse Akkers 
had verlaten en dat hij werd opgevolgd door Martien Blokland.  Per 1 januari heeft de 
wijk er een collega, parttime wijkagent bij gekregen in de persoon van Ad Braber.

Martien Blokland
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heren zijn natuurlijk bereid om u verder te 
helpen. Helaas moet Martien constateren 
dat er nog nooit iemand gebruik gemaakt 
heeft van deze mogelijkheid, voor zover hij 
weet. Terwijl het spreekuur juist in het leven 
geroepen is om de drempel te slechten tus-
sen politie en burgers. “Laagdrempeligheid 
om de politie rechtstreeks aan te kunnen 
spreken.” 
Het verzoek is dan ook om de wijkagenten 
direct te benaderen als u iets ziet, wat 
vreemd is, wat u niet vertrouwt of in uw 

ogen niet klopt. “Mensen op het dak van de 
kerk bijvoorbeeld.” De politie doet het denk-
werk dan wel. Martien: “U bent de ogen 
en oren in de wijk, uw waarnemingen zijn 
belangrijk voor de wijkagent. Het mooiste 
zou het zijn als er een soort buurtregie, 
buurtpreventie of burgersbikers vanuit de 
bewoners zouden komen voor de wijk Arm-
hoefse Akkers. Met name met de carnaval 
zijn er beduidend meer inbraken in deze 
wijk en moeten we beter opletten en om 
ons heen kijken. Voelt u hier iets voor, loop 
dan binnen op het spreekuur en overleg het 
met ons.” Martien en Ad willen er graag bij 
helpen. Er zijn vrij veel hondenbezitters in 
de wijk die in de avond nog laat hun trouwe 
viervoeter uitlaten. Wat zou er mooier zijn 
bijvoorbeeld dan dat zij hun waarnemingen 
ook delen met de wijkagent. 

Peter Aikema had altijd zijn rechtstreekse 
telefoonnummer in de buurtkrant staan, 
maar de voorkeur van Martien en Ad gaat 
er naar uit dat u gebruik maakt van het 
algemene telefoonnummer 0900 8844. Dat 
geldt ook voor de e-mail. Het kan gebeuren 
dat één van beide wijkagenten een paar 
dagen vrij heeft en dan wordt uw mailtje 
toch opgepakt. 
E-mail voor de wijk Armhoefse Akkers: 
team-centrum@mw-brabant.politie.nl

Ad Braber

Nog even wachten op speeltuin De Holle Boom

De eerste huizen van het nieuwe plan De Werf zijn bewoond. De Werkgroep Spelenplan 
heeft contact met de projectontwikkelaar over de aanleg van de nieuwe Holle Boom. 
Het plan is dat in maart begonnen wordt met de aanleg en dat er daarna (in april?) weer 
gespeeld kan worden. Nog heel even geduld dus en dan is er eindelijk weer speelplek daar. 
Dat gaan we dan ook vieren. Nader bericht volgt nog.

Er heeft  zich al een aantal ouders gemeld om straks De Holle Boom te gaan beheren. 
Er kunnen nog nieuwe mensen – de omwonenden? – bij. 
Interesse? Mail naar buurtraad@hotmail.com. 

Iedereen die zich heeft opgegeven, krijgt nog bericht zodra de opening dichterbij komt.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Het Deltaplan voor het Landschap Moeren-
burg-Heukelom en Anja Verweij van het 
Projectmanagement organiseerden in 
samenwerking met Melkveebedrijf Fonken 
de voormiddag die bij deze tour hoorde. Er 
werd om acht uur gestart met een geza-
menlijk ontbijt bij Buitenom, Broekstraat 4 
in Moerenburg. Tijdens het gezellige ontbijt, 
in de schitterende herbouwde Vlaamse 
Schuur werden de vele deelnemers (zeker 
30-35) voorzien van streekproducten door 
Manon van Dijken. Zij kon trots stellen: 
“Met name de heerlijke aardbeienjam werd 
geprezen.” 

Dynamiek
Anja Verweij liet de deelnemers kennisma-
ken met de dynamiek van het Groene 

Woud, waar Moerenburg een onderdeel 
van is. 
Vol trots kon zij vertellen dat onder andere 
Moerenburg een plek is die zich heeft 
ontwikkeld als een ‘nationaal landschap’. 
Ook al is deze naam door minister Bleker 
alweer afgeschaft. Een nationaal landschap 
waar de verbinding tussen stad en plat-
teland belangrijk is. Het is een plek met 
ondernemers die kans zien zich te 
onderscheiden. Een plek ook waar men 
gezamenlijk een duurzame droom kan 
waarmaken. Het Deltaplan voor het landsc-
hap had een aantal doelen. Eén ervan was 
om vijf procent meer landschap te creëren.  
Daarnaast ook het realiseren van meer 
betrokkenheid van bewoners, bezoekers en 
bedrijven bij het landschap. 

MVO-Tour Moerenburg                                              Corin Sweegers

Op 25 januari bezochten diverse Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers (MVO) 
uit de naaste omgeving de achtste editie van de MVO-tour door Moerenburg en Heu-
kelom. 
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Streekfonds
Een belangrijk doel was zeker ook het 
vinden van een nieuwe financieringsvorm. 
Dat is gelukt. In samenwerking met de 
Rabobank is er een uniek financierings-
systeem ontwikkeld: Het streekfonds, met 
de Streekrekening het Groene Woud. 
Veruit de belangrijkste manier van vullen 
van het fonds is het spaarsysteem met 
de Rabo-Streekrekening. Dit fonds maakt 
van alles mogelijk en zo kunnen duurzame 
initiatieven financieel ondersteund worden. 
Er zijn op dit moment al honderd deelne-
mers bij de regeling betrokken en dat levert 
ongeveer 250.000 euro per jaar op. Dit 
systeem wordt gevormd door publieke en 
private gelden, waarmee het mogelijk wordt 
om projecten met een melkveebedrijf als 
dat van Kees Fonken voldoende ruimte te 
geven om mee te werken aan natuurbeheer 
en landschapsontwikkeling. Ruimte om de 
koeien in de wei te houden en een deel van 
zijn grond extensief te gaan beheren. 

Klassenboeren
Na het ontbijt werd de groep opgehaald 
door Kees en Ellie Fonken om een bezoek 
te brengen aan hun bedrijf. Ellie gaf een 
toelichting op het eerdere verhaal van 
Anja. Onder andere dat er sprake is van 
een langdurig contract. De afspraken die 
gemaakt zijn over extensief gebruik en 
dergelijke zijn voor de komende dertig 
jaar vastgelegd en financieel afgedekt. De 
familie Fonken ziet het ook als een stukje 
maatschappelijke verantwoord onderne-
men om zich in te zetten voor de natuur en 
via het ‘Klassenboerenproject’ scholieren 
te ontvangen en te laten kennismaken met 
het agrarische bedrijf. 
De meeste agrarische bedrijven zetten zich 
tegenwoordig in voor duurzaam onder-
nemen en dierengezondheid. Naast de 
natuurontwikkeling moet er in een melkvee-

bedrijf ook gewoon de kost verdiend 
worden. Achter de stal werd het belang 
van de huiskavels nog eens toegelicht. 
Zonder grote, goede, gezonde huiskavels 
is het onmogelijk om de koeien in de wei te 
houden en dan toch een rendabel melkvee-
bedrijf te runnen. Tussen de stallen en de 
Voorste Stroom worden op dit moment 
kikkerpoelen aangelegd in het kader van de 
natuurontwikkeling in Moerenburg. In ruil 
voor de grond, nodig voor de kikkerpoelen 
midden in zijn huiskavel, heeft Kees andere 
grond teruggekregen. Melken doet Kees 
niet meer zelf. Daarvoor staat er een vol-
automatische melkrobot. Computer ge-
stuurd, waardoor alle 65 stuks melkvee 
voldoende brokken krijgen en hun melk 
geven. 

Heukelommetje
Na het bezoek aan het melkveebedrijf 
vertrok de groep ondernemers naar Mie 
Pieters voor een ‘Heukelommetje’. 
Een wandeling net als vroeger. Mede 
dankzij de scouting wordt het in 2012 
weer mogelijk om de Voorste Stroom in 
deze wandeling over te steken, omdat zij 
momenteel een mooie brug maken. Op 13 
mei aanstaande zal deze wandeling met de 
brug officieel geopend worden tijdens het 
Streekfestival. Het is ook nog de bedoe-
ling om in samenwerking met een nieuwe 
opleiding van het ROC (MBO) allerlei 
plannen aan te pakken. Hiervoor worden 
nog projecten gezocht in Moerenburg-Heu-
kelom. Kortom: samen het gebied beleven, 
verbinden en ontdekken. 

Wilt u meer informatie over de Streekreke-
ning het Groene Woud, dan kunt u terecht 
op www.groenewoud.com/streekrekening. 
U kunt ook contact opnemen met Ger van 
den Oetelaar, tel. 041 163 20 43. 
U kunt ook nog fan worden van Moeren-
burg-Heukelom. 

Kijk op www.onsgroenwoud.nl
Projecten of vragen over MVO kunt u kwijt 
bij Anja Verweij: info@anjaverweij-mb.nl
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Donlog                                                                                                     Lout Donders

Manhattan aan het Wilhelminakanaal begint al aardig vorm te krijgen. Als ik uit mijn 
werkkamer kijk, zie ik op het moment van schrijven de negende verdieping boven 
de daknokken van de overburen uitpiepen. Er zal toch wel iemand zijn die tegen 

de bouwvakkers op ’t goede moment zegt dat ze hoog genoeg zijn? Niet dat ze uit puur 
enthousiasme en plichtsbesef maar blijven metselen tot Westpointniveau. Ik zal het zelf ook 
een beetje in de gaten houden tijdens mijn dagelijkse rondjes met de hond: “Mannen, stop 
er maar mee, het is mooi geweest, het is hoog genoeg!”  

Het is fascinerend om te zien hoe dat gaat, die bouw. Steeds precies op tijd komen er 
vrachtwagens met beton, nieuwe materialen. Elke minuut telt, wachten kan niet. 
Er zit ritme in, logica en een vaste volgorde. Is een verdieping klaar, beginnen meteen de 
voorbereidingen voor de volgende. Heel gestructureerd. En wat is het eerste dat omhoog 
gelift wordt als er weer een etage klaar is? 

Het is groen en bescheiden van afmetingen. De plee. Bouwvakkers zijn net mensen, die 
moeten ook gewoon poepen en plassen. En hoe hoger je zit, hoe verder de weg naar een 
wc op de begane grond. Dat is tijdverlies. En de tijd dat je het moet ophouden, wordt ook 
steeds langer. Bovendien geldt op de bouw: time is money. Ook aan de oevers van het Wil-
helminakanaal en de ingang naar de “Ruime stadshaven”  zoals het bord aan de waterkant 
vrolijk meldt, terwijl in die haven op dit moment geen boot in of uit kan. 

Die plastic plee is voor werkers op de bouw zelf. Hij staat wel altijd vervaarlijk op het uiterste 
puntje van de nieuwe verdieping. Van de grond af gezien lijkt het alsof het ding zò maar naar 
beneden kan vallen. Stel je voor dat dat gebeurt als er iemand op zit. Dat uiterste puntje, 
zou dat te maken hebben met luchtjes? Met privacy? Alles kan. En how about de kraan-
machinist? Moet die wel elke keer naar beneden klauteren als-ie nodig moet ? 

Vanwege hoogtevrees moet ik er niet aan denken om daar naar de wc te moeten. Van schrik 
zou ik mijn billen zo hard samenknijpen dat er helemaal niks gebeurt. Een eng ding daar 
boven. Zou er in de deur zo’n uitgesneden hartje zitten, zodat er wat daglicht binnenkomt? 
Afzuiging zal wel niet nodig zijn, want de wind jaagt als een tierelier langs het groene hutje. 

Ik vind eigenlijk dat het moet blijven staan, straks als de bovenste verdieping klaar is. 
Gewoon een plastische herinnering aan de werkende en poepende bouwvakkers die dat 
daar allemaal gebouwd hebben. In een stad met een draaiend huis en andere fraaie kunst-
werken moet dat kunnen. Een nieuwe attractie misschien? Poepen op dertien hoog met blik 
op Moerenburg. 
In Tilburg, daar gebeurt ‘t. 
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Vrijdag	   Kapellenavond	  

20.30	  –	  21.30	  uur	   Happy	  Hour	  om	  alvast	  in	  de	  stemming	  te	  komen	  

Vanaf	  21.30	  uur	   Opstoet	  van	  Kapellen	  met:	  

• Feestorkest	  F!ist	  
• De	  Kruikenblaozers	  
• Koel	  serveren	  
• Koppent	  
• De	  Buskes	  
• CK	  de	  Dukers	  
• Dikke	  Mik	  
• Dees	  Ist	  
• Carnavalsgekken	  

	  
Zaterdag	   Binnen	  en	  buiten	  

Aanvang	  14.00	  uur	   Optocht	  in	  de	  wijk	  
het	  thema	  ‘Errepel	  anders’	  

Aansluitend	   Gezinscarnaval	  

Aanvang	  19.30	  uur	   Avond	  voor	  de	  jeugd	  
Alcohol	  schenken	  we	  niet.	  

Zondag	   Opstoet	  in	  de	  stad	  
Natuurlijk	  doen	  de	  Kaauw	  Errepels	  ook	  mee!	  

	  
	  
	  
	  
	  

Welkom bij de Pelgrimhoeve
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Zondag	   (vervolg)	  

Na	  d’n	  opstoet	   Gezinscarnaval	  	  
Tot	  20.00	  uur	  

20.00	  –	  01.00	  uur	   Speciale	  jeugdavond	  
voor	  de	  jeugd	  vanaf	  16	  jaar	  en	  ouder.	  	  
Geen	  Hoempapa	  en	  troelala,	  maar	  gewoon	  de	  goeie	  
stampers.	  Ski-‐hut,	  dance,	  top	  40,	  R&B	  noem	  maar	  op.	  
Deze	  avond	  is	  er	  geen	  plek	  voor	  een	  polonaise,	  maar	  
alleen	  lekker	  dansen	  op	  de	  muziek	  

	  
Maandag	   Keinder	  

Vanaf	  15.00	  uur	   Carnaval	  voor	  de	  allerkleinsten	  onder	  ons	  

19.00	  –	  22.30	   Jeugdavond	  
voor	  de	  jeugd	  tot	  15	  jaar.	  
Alcohol	  wordt	  er	  niet	  geschonken	  

	  
Dinsdag	   Loatste	  dag	  

Vanaf	  15.00	  uur	   Carnaval	  voor	  iedereen	  die	  er	  nog	  zin	  in	  heeft	  

20.00	  –	  00.00	   Hollandse	  avond!	  
Echte	  carnavalssfeer	  	  maar	  dan	  alleen	  met	  echte	  
Hollandse	  muziek	  

	  

en bij de Kaauw Errepels
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Het is wat aan de late kant, maar we willen 
als redactie toch nog even stilstaan bij het 
plotselinge en onverwachte overlijden van 
onze bekende buurtgenoot in november. 
Hij werd tachtig, de leeftijd van de zeer 
sterken, maar Ad vond zichzelf nog jong 
van lichaam en geest en was met het leven 
nog lang niet klaar. Zo kenden wij hem ook: 
heimelijk dacht een ieder die wordt vast 
honderd! We kennen Ad als onvermoeibaar 
animator en medeorganisator van de Til-
burg Ten Miles, waarvoor hij een groot deel 
van het jaar druk in de weer was. Elk jaar 
kwam hij de poster afleveren voor op het 
raam en een flyer voor in de buurtkrant. We 
kennen Ad ook in de buurt als de man met 
zijn Bernen Sennen hond Nouschka. De uit 
de kluiten gewassen hond die de brug over 
het kanaal niet goed over durfde. Dat heeft 
Ad mij eens toevertrouwd. Hij liet niet alleen 
zijn hond uit maar ook zichzelf. Hoe vaak 
hebben we hem niet rennend, fietsend, 
voorovergebogen snelwandelend richting 
Moerenburg zien gaan. Of richting de abdij 
van Koningshoeven; daar zag ik hem elke 
zondag tijdens de hoogmis in de abdijkerk. 
Maar hij haalde daar niet alleen spirituele 

In memoriam Ad van de Zande                                       Toon van Gestel

leeftocht, maar ook zijn trappistjes. Elke 
dag schonk hij zich een La Trappe Dubbel 
in bij de warme maaltijd tussen de middag.  
Ad zat nooit om een praatje verlegen of hij 
nodigde je uit om een pilsje bij hem thuis te 
komen drinken. In de mooie herfst van het 
afgelopen najaar vroeg hij me weer eens 
om met hem voor zijn huis een pilsje met 
hem te drinken. Ik had geen tijd. 
Jammer dat ik toen geen tijd gemaakt heb. 

Ad van de Zande

Aanstaande ouders kunnen nu ook binnen 
Armhoefse Akkers terecht voor professio-
nele kinderdagopvang. Ook kinderen van 
basisschool Armhoefse Akker kunnen na 
school in hun eigen wijk blijven en hoeven 
niet meer met de taxi naar bso’s elders 

in de stad. Voor ouders is het erg fijn én 
makkelijk dat ze hun kinderen zo dicht-
bij huis kunnen laten opvangen. Voor de 
kinderen is het vooral erg fijn dat opvang 
en school op een vertrouwde plek, dichtbij 
elkaar zitten.

Kindercentrum Armhoefse Akker werkt 
nauw samen met de gelijknamige basis-
school. De school maakt ook gebruik van 
de eerste verdieping van het pand aan de 
Van Heutszstraat.

Opening kindercentrum Armhoefse Akker

Eindelijk is het dan zover. De wijk Armhoefse Akkers krijgt een eigen kindercentrum. 
Vanaf 1 februari zijn kinderen van 0 tot 13 jaar van harte welkom in het voormalige 
schoolpand aan de Van Heutszstraat 1A. Kom kijken en proef de sfeer en nostalgie in 
kindercentrum Armhoefse Akker, compleet in jarentachtigstijl.
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Meer informatie en aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om eens te 
komen kijken op onze locatie. Kindercen-
trum Armhoefse Akker heeft plek voor twee 
verticale groepen (0-4 jaar) met maximaal 
twaalf kinderen per groep. Op de buiten-
schoolse opvang is er plaats voor maximaal 

dertig kinderen (4-13 jaar). Het Service-
bureau Kinderopvang vertelt u graag meer 
over de mogelijkheden. 

Servicebureau Kinderopvang: t. 013 – 583 
80 40 of info@sbkinderopvang.nl

Acht kinderen gaan samen vier weken 
lang, op woensdagmiddag van 15.00 tot 
17.00 uur koken voor elkaar in de periode 
maart-juni. De ene keer wordt er gekookt in 
Jeruzalem, de andere keer in Armhoef. 13 
Juni zal er een afsluitend feest zijn voor alle 
kookmaatjes en ouder(s)/verzorger(s). 
Tijdens het koken leren kinderen elkaars 
culturen kennen. Dit kan gaan over 
het eten, maar ook over feestdagen of 
spelletjes die er gespeeld worden. 

Kookinitiatief
De Twern (Marianne van Zutphen), parti-
ciperende studenten uit Jeruzalem, stagi-
aires van StudioT en Mariska van Zutven 
zijn deze plannen uit gaan werken en 
hebben de medewerking gekregen van 
E&A-uitzendbureau. E&A stelt vanaf maart 
2012 een keuken met voldoende ruimte 
beschikbaar voor dit kookinitiatief. 

Vrijwilligers
Via een eerdere oproep heeft zich een 
aantal vrijwilligers gemeld om mee te 
werken aan deze multi-culti kookcursussen 
voor kinderen. Wij kunnen echt nog steeds 
enthousiaste mensen met passie voor eten 
en kinderen gebruiken! Heb je zin om mee 
te denken over recepten en vind je het leuk 
om met acht kinderen te koken in de keu-
ken van het klooster aan de Pelgrimsweg, 
of in buurthuis Jeruzalem? Meld je dan bij 
Marianne van Zutphen: 
mariannevanzutphen@twern.nl. 

Kinderen
Er is een brief met inschrijfstrook uitgedeeld 
aan alle kinderen van groep 7 & 8 van 
basisschool  Armhoefse Akker. We koken 
vier keer met twee groepen van totaal acht 
kinderen, vanwege de veiligheid. Het aantal 
beschikbare plaatsen is daarom beperkt.

Kinderkookworkshops
Zoals eerder in dit wijkblad is vermeld zijn er plannen gemaakt voor een kookproject 
voor kinderen van de wijken Jeruzalem en Armhoefse Akkers. Die plannen kunnen nu 
doorgaan, want ook in onze wijk is een keuken gevonden.

Neem eens een kijkje 

Hebt u al eens een kijkje genomen op de vernieuwde website van de buurt: 
www.armhoefseakkers.com? 
U vindt op deze plaats veel informatie over onze wijk Armhoefse Akkers.

De website is nog volop in ontwikkeling, dus wilt u iets laten weten of iets erop laten 
vermelden wat met de buurt heeft te maken? Nieuwtjes, berichten, contactpersonen, 
wij horen het graag. Het mailadres staat op de site.
Ook voor een digitale versie van de buurtkrant, foto’s over de buurt en een prikbord om 
bijvoorbeeld iets te koop aan te bieden, kunt u op de website terecht. Graag tot ziens 
daar! 

Buurtraad en buurtkrant Armhoefse Akkers
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Bij de eerste editie vorig jaar waren er 
amper zestig lopers aanwezig. Deze keer 
stonden er ruim negentig lopers aan de 
start. De jeugdelftallen waren goed verte-
genwoordigd, waarbij de C3, B3 en de 
A1 deze loop hebben gebruikt als eerste 
activiteit dit seizoen. 

Door Moerenburg
De start was op het terrein van RKSV Were 
Di aan de Moerenburgsweg en de route 
liep door de mooie natuur van Moerenburg 
waar de gemeente druk bezig is om alles 
nog mooier te maken. Vanuit Were-Di via 
de Kommerstraat, Hoevense Kanaaldijk, 
om de Lange Jan, Meijerijbaan, Koebrug-
seweg en daarna werd gesplitst. De lucht 
was dreigend, maar bijna alle lopers kwa-
men droog binnen, op wat zweetdruppeltjes 
na. Na de loop hebben de deelnemers nog 
kunnen genieten van soep, chocolademelk 
en glühwein. 
Binnen was de nieuwjaarsreceptie aan de 
gang, waar een tafelgoochelaar nog voor 
enig entertainment heeft gezorgd.

Nieuwjaarsloop in Moerenburg
Zondag 8 januari is de tweede editie van de nieuwjaarsloop bij gehouden. Deze loop 
werd georganiseerd door de voetbalvereniging RKSV Were-Di. Er kon worden gestart 
in drie afstanden, 3, 5 of 8 kilometer. 

Op de website: www.rksvweredi.nl kun je 
bij nieuws en fotoalbums de foto’s van deze 
nieuwjaarsloop bekijken. 

We hopen deze “traditie” volgend jaar een 
vervolg te kunnen geven en  weer op vele 
deelnemers en lopers uit de buurt, zodat 
we de volgende editie over de grens van 
honderd deelnemers kunnen gaan.

Rob van de Sande

Nieuwe leden voor het Senioren Netwerk gezocht

Wilt u opkomen voor de belangen van de senioren in de wijk? 
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers zoekt nog actieve leden. 
Door het vertrek van enkele leden is er weer plaats voor nieuwe 
gezichten. Het Netwerk vergadert ongeveer vijf keer per jaar en 
let speciaal op alles wat belangrijk is voor 60+’ers. Ze kijken naar 
de veiligheid in de wijk, naar voorzieningen voor senioren en ze 
organiseren ook leuke activiteiten zoals afgelopen jaar een 
Tilburg Tour en de revue De Gouden Mix.

Wilt u meedenken in het Netwerk of heeft u vragen, neem dan contact op met Kitty Lumens, 
ouderenwerker in onze wijk: tel. 542 57 29 of mail kittylumens@twern.nl.
Hopelijk tot ziens!

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers
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Welkom bij activiteiten voor senioren! 
 
Tot afgelopen zomer het buurthuis Hoogvenne werd gesloten, vonden daar veel 
activiteiten plaats. Ook voor senioren. Deze werden ook door bewoners van 
Armhoef bezocht. Een aantal van deze activiteiten bestaat nog steeds, vaak niet zo 
ver hier vandaan. Zie hieronder voor een overzicht.   
 
Als u interesse heeft, ga dan zeker eens een kijkje nemen of bel voor meer informatie. 
Op de website www.ouderenactief.nl kunt u zoeken naar activiteiten voor senioren in alle 
wijken van Tilburg. In deze activiteitenwijzer staan de regelmatig terugkerende activiteiten 
voor senioren. Niet alleen van de Twern, maar ook van andere organisaties. Van 
cursussen tot dansmiddagen, van creatieve en sportieve clubs tot gezellig samen eten.  
 
Eenmalige activiteiten 
Bij de knop ‘Nieuws’ vindt u nieuwtjes en aankondigingen van eenmalige activiteiten voor 
ouderen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, toneel- en filmvoorstellingen, concerten en 
andere muzikale optredens, evenementen als de Seniorenbeurs, etc.  
In elk wijkcentrum van de Twern ligt ook een boekje van ouderenactief.nl waarin alle 
activiteiten uit het betreffende gebied terug te vinden zijn. 
Een kleine greep uit het activiteitenaanbod: 
 

Wat Wanneer Waar Kosten 

Tai Chi 

 
Donderdag  
10.30 – 11.30 uur 

V39, Veemarktstraat 39, 
tel 543 01 40 

€ 5 per keer 

Bridge 

 

Woensdag en 
donderdag  
13.00 – 17.00 uur 

Vorstenhof,  
Piusstraat 9,  

tel 536 03 66 

na te vragen bij   
Lia van Gorp,  
tel 544 28 75 

Hersenkrakers 
(spelletjesmiddag) 

 

Woensdag  
14.00 – 16.00 uur 

 

Wijkcentrum de Spil, 
Heikestraat 54, tel 013-
5425729 

€ 1 per keer 

Hobbyclub  

 

Maandag 1 
9.30 - 21.30 uur 

 

Wijkcentrum de Spil, 
Heikestraat 54,  

tel 542 57 29 

€ 1 per keer 

Seniorengym 

 

Woensdag  
10.00 – 11.00 uur 

 

Buurthuis Jeruzalem, C. 
Houbenstraat 109,  
tel 542 47 98 

€ 3,85 per keer 

Wandelclub  

 
Woensdag  
10.00-11.30 uur 

 

Vertrek vanaf buurthuis 
Jeruzalem, C. 
Houbenstraat 109, 
 tel 542 47 98 

Gratis 

 
Veel plezier! 
 
Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
	  

Welkom bij activiteiten voor ouderen
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Problemen en vertrouwen

Stress, spanningen, angstgevoelens, 
somberheid. Zo’n veertig procent van 
alle Nederlanders krijgt ermee te maken. 
“Vreemd is dat niet”, vindt Fred Verha-
gen die onlangs Consiamo opende, een 
Praktijk voor Counselling & Psychoso-
ciale therapie. 

Volgens Fred maken juist spanningen en 
stress het moeilijk om tegenslag het hoofd 
te bieden. “Ze vormen een hindernis bij het 
overzien van moeilijke of pijnlijke situaties 
zoals een sterfgeval, een relatiebreuk of 
arbeidsconflict. Zonder onnodige stress en 
spanningen staan we kortom gemakkelijker 
in het leven.”

Laagdrempelig
Maar voor wie er toch mee te maken 
krijgt, is persoonlijke counselling volgens 
Fred een uitkomst. Mede vanwege het 
laagdrempelige karakter is het een effec-
tieve manier om problemen het hoofd te 
bieden. Gedurende een kort traject kan hij 
ondersteuning en begeleiding bieden. Uit-
gangspunt van Consiamo, dat ‘samen met 
ons’ betekent, is dat de cliënt weer zelf leert 
richting te geven aan zijn leven. 

Nieuwe wegen
Fred: “Consiamo helpt je de kracht in jezelf 
te vinden die je nodig hebt om de juiste 

beslissingen te nemen, nieuwe wegen te 
bewandelen, deuren te openen of juist 
achter je te sluiten.” Met de juiste onder-
steuning kunnen vermoeidheid, luste-
loosheid of andere fysieke klachten volgens 
hem voorkomen worden. En dat maakt het 
nemen van soms moeilijke beslissingen 
eenvoudiger. 

Consiamo is aangesloten bij de Neder-
landse Federatie Gezondheidszorg (NFG). 
De meeste consulten worden daardoor ver-
goed door zorgverzekeraars. Vergoeding is 
afhankelijk van de specifieke aanvullende 
verzekering. Informatie: kijk op de website  
www.consiamo.nl of stuur een mail naar 
info@consiamo.nl

Fred Verhagen
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Driekoningenzingen 2012                                            Corin Sweegers

Ook dit jaar werd er weer volop gezongen op 6 januari door mooi uitgedoste koningen en 
koninginnen. Op straat werd gezongen voor het project van Gerthild Tijssen, Melania. 
De koningen van RKSV Were Di gingen dit jaar langs hun leden voor aanpassing van de au-
tomatisering. In de Pelgrimhoeve werd  de jaarlijkse wedstrijd van de Tilburgse VVV gehouden. 
Het VVV had in samenwerking met de Pelgrimhoeve voor prijsjes gezorgd. Alle zangers kregen 
na afloop een koek en wat te drinken.
Er werden twee bonen in de koeken gevonden, door Seph de Vet en Pam Abels.
De prijzen werden weer uitgedeeld aan solozangers, duo’s en groepen.

VVV prijzen:
1e prijs: Zoë, Sarah, Lars van de Meijden uit de Groenstraat
2e prijs: Julia, Lucas, Isabelle, Josephine, Willem, uit de Oisterwijksebaan
3e prijs: Pam en Jol Abels, uit de Doornbossestraat

De beker voor de Duo’s ging naar Beau en Lisa Otten.
De beker voor de beste groep ging naar Eef, Jetje, Jasmijn en Marleen.

Crowdfunding voor film over Bertram Polak

Vorig jaar hebben we in deze wijkkrant volop aandacht besteed aan de zoektocht naar 
het verhaal achter de dood van Betram Polak tijdens de oorlog. Buurtgenoot Arnoud-
Jan van Bijsterveld deed een grondig onderzoek en hoopt nu dat er een documentaire 
gefilmd kan worden.

Hij heeft een beroep gedaan op de Stichting Verhalis, die nu op zoek is naar financiën voor 
het filmen van deze documentaire. Zij gaat daarvoor gebruik maken van een nieuw middel: 
een crowdfundingcampagne. Mensen die een donatie willen doen, biedt Verhalis voor bedra-
gen vanaf vijftien euro tegenprestaties. Van een vermelding in de aftiteling, een uitnodiging 
voor de première tot een rondleiding door het huis in de Tilburgse Prof. Dondersstraat waar 
Bertram Polak heeft gewoond.
Op www.indiegogo.com/bertram-polak staat het project uitgelegd en kunnen mensen 
doneren. Ook kan men op www.verhalis.nl terecht voor meer informatie.
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Kunstenaars als Reinoud van Vught en 
Linda Arts geven er al geruime tijd les, 
maar sinds september afgelopen jaar 
krijgt Goretti meer dan voorheen vorm als 
cursushuis voor beeldende kunst. Naast 
een diversiteit in het aanbod schilderen 
en tekenen, zijn er lessen keramiek, 
beeldhouwen, fotografie en grafische 
druktechnieken. Joris van Midde (theater 
De kwekerij) geeft theatercursussen. 

Kinderaanbod
In Goretti is een permanent leslokaal 
voor beeldhouwen, één voor keramiek 
en één voor grafiek. Daarnaast zijn er 
drie algemene leslokalen voor de overige 
cursussen.  Ze zoeken ook nadrukkelijk 
naar nieuwe doelgroepen, vandaar dat 
sinds deze maand het kinderaanbod, met 
o.a. striptekenen, graffiti en animatie is 

Goretti, cursushuis voor beeldende kunst

In Goretti, het recent gerestaureerde atelierpand aan het Wilhelminapark dat de 
Stichting Ateliers beheert, worden cursussen beeldende kunst gegeven.  

gelanceerd. Maar ook gaat een ‘inloop-
atelier’ voor met name oudere kunstenaars 
vanaf maart dit jaar van start: cursisten 
kunnen elkaar ontmoeten en hun werk 
laten zien.
Nieuw vanaf dit jaar zijn de extra cursus 
grafiek op maandagavond door Linda Arts, 
de extra cursus schilderen door Reinoud 
van Vught en de extra cursus fotografie 
op vrijdagmiddag door Gerdien Wolthaus 
Paauw. 

Voor het nieuwe seizoen 2012 kunt u zich 
nog aanmelden voor diverse cursussen. 
Meer informatie over het cursusaanbod 
en inschrijving kunt u vinden op: 
www.cursusgoretti.nl 
Contactpersoon: Marola Vink, 
e-mail cursus@atelierstilburg.nl, 
tel. -530 07 56 of 06 239 230 41  
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Aanleiding is de opening van de 
‘begroetingsbrug’ van John Körmeling in 
de Piushaven. Verbinding, ontmoeting 
en begroeting staan centraal tijdens het 
openingsweekend van de hefbrug op 21, 
22 en 23 september.  

Wijkgerecht 
Op zondag 23 september gaan bewoners 
van de omringende wijken met elkaar aan 
tafel op de brug. In twee groepen van 240 
personen kunnen ze genieten van 
een lunch of een hightea. De vier wijken 
hebben ieder een eigen tafel en elke wijk 

Vrijwilligers bruglunch Piushaven gezocht

Welk typisch lunchgerecht gaat Armhoefse Akkers op de nieuwe brug van Körmeling 
aan de bewoners van Hoogvenne, Fatima en Jeruzalem voorzetten tijdens de 
Piushaven Wijkenlunch op 23 september? 

maakt zijn eigen gerechtje. 
Buurtraadlid Ton Berkelmans is de 
voortrekker voor de wijk Armhoefse Akkers. 
Wie wil met hem en andere wijkbewoners 
samen hét wijkgerecht maken en straks 
de lunch mee verzorgen, tafel voorbereiden 
en gasten ontvangen? 
Meld je dan voor 4 maart aan bij hem via 
tonberkelmans@live.nl. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Judith van Loon, programmaleider 
Piushaven Levend Podium. 
E-mail: judith.van.loon@tilburg.nl. 
Tel. 537 26 40 of kijk op www.piushaven.nl

Impressie van de nieuwe ophaalbrug over de Piushaven
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Je hoort de zee, je ziet de duinen....
Omringd door ruim 500 m2 groen staat in Zeeland ons nieuwe, sfeervolle vakantiehuis dat 
we gaan verhuren. Na 400 meter sta je met je voeten in de zee, na 2 km fietsen ben je in 
Westkapelle of Zoutelande. In het huis kunnen 6 mensen slapen, in het tuinhuis 2. Meer 
informatie? Mail Theo & Martyntje op palaisdelamer@ziggo.nl

Cursus tekenen
Een creatieve en culturele tijdsbesteding voor beginners en gevorderden onder begeleiding 
van Beeldend Kunstenaar Carola Popma, met jarenlange beroepspraktijk en leservaring. 
Tekenen naar de waarneming met o.a. perspectiefleer,lijn-, kleur- en materiaalonderzoek. 
Leslokatie cursushuis Goretti, Wilhelminapark 54. Info 06 400 649 08 
E-mail: carolapopma@telfort.nl

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

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.
E-mail:  wilvanleijsen@home.nl 

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

Muziekles 
Gitaar, keyboard, piano, zang, basgitaar, contrabas, tuba. Kees van de Ven Muziek, 
Carré 37, tel. 06 156 214 70. E-mail: keesvandevenmuziek@hotmail.com 

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

Te huur stallingsruimte
Voor een kampeervouwwagen of een aanhanger. Tel. 543 35 39

Woonhuis te koop, Oisterwijksebaan 118, tel. 535 88 51
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BUURTAGENDA 

17/21 feb Diverse tijden Pelgrimhoeve 
Carnaval met de Kaauw Errepels 

17 maart Diverse tijden Klassetheater 
Landelijke Genoegdag – Transitie festival 

 
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, Peter Hamers, Joost Ketelaars (bezorging), Toine 
Kocx (foto’s), 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:  

23 februari 
9 maart 

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

Ø Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 

Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
Secretaris Remco Westhoek Loudonstraat 25 535 70 08 
Penningmeester Erwin Jacobs J.M van Nassaustr. 40 5904000 
Lid Ineke v. Kasteren J.P. Coenstraat 34a 544 67 83 
Lid Leendert Florusse Prof. Dondersstraat 71 544 94 34 
Lid Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
  

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 13 maart in nieuwe ruimte van de 
Buurtraad in de Van Heutszstraat 1a. 
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Ø Wijkagent 
Martien van 
Blokland en  
Ad Braber 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: martien.van.blokland@mw-brabant.politie.nl en 
ad.braber@mw-brabant.politie.nl. Tel. 0900 8844.  
Spreekuur: in februari hebben de wijkagenten geen spreekuur; 
vanaf maart zullen zij weer spreekuur houden in de nieuwe 
buurtraadruimte aan de Van Heutszstraat 1a. In de buurtkrant van 
maart vindt u hierover meer informatie. 

  
Ø Bloedafname Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 09.30 uur in 

het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeve 20.  
  
Ø Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

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

  
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. 0800 1920 of e-mail via de site www.tilburg.nl.  
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Piushaven 20b, 5017 AN Tilburg
T (013) 5811500, F (013) 5425515, M 0627115836
E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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 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)

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


