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Basisschool ziet licht in het duister                              Jaap van Loon

Vlak voor de Kerst hield basisschool Armhoefse Akker een sfeervolle lichtjestocht 
door de wijk, waar kinderen en buurtbewoners van genoten hebben. Maar er is meer 
mooi nieuws. Begin januari hopen de kinderen van groep 8 te verhuizen naar de Van 
Heutszstraat, waar een speciaal lichtsysteem hen nog alerter maakt.

Engel Klaartje schommelt de 
kinderen tegemoet. 

(foto: Mariska van Zutven) 

Lampionnen en kinderen: 
licht en blijdschap

(foto: Nicole Toonders)

De lichtjestocht op woensdag-
avond 21 december was een 
spontaan idee, dat door ouders 
en leerkrachten razendsnel werd 
opgepikt. Het werd een door-
slaand succes. Niet alleen de 
kinderen hadden lichtjes meege-
bracht, maar ook de buurtbewo-
ners maakten er een feest van. 
Met extra verlichting, vuurkor-
ven en versierde huizen droeg 
iedereen een steentje bij aan de 
feestvreugde.

Engelen
Maar daar bleef het niet bij. Onderweg trof-
fen de kinderen twee versierde engelen op 
een schommel aan, die herkend werden als 
Klaartje en Mirjam. Natuurlijk ontbrak ook 
de Kerstman niet. Op de speelplaats van 
de school waren enkele dieren te bewon-
deren, waarvan de lama veel indruk op de 
kleintjes maakte. Met een drankje voor kin-
deren, leerkrachten en ouders kon getoost 
worden op een (hopelijk) nieuwe traditie.

Uitbreiding
Een toost zal ook zeker uitgebracht gaan 
worden, als de kinderen van groep 8 de 
prachtig gerenoveerde lokalen in de Van 
Heutszstraat 1a gaan gebruiken. Directeur 
Yolanda van Gageldonk is trots: “We 
hebben twee ruime lokalen op de eerste 
verdieping. In de lokalen zijn voldoende 
voorzieningen aanwezig om met computers 
te kunnen werken, maar ook het lichtsys-
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Vrijwilligers zoals de bezorgers van de 
buurtkrant. In totaal zijn het er een stuk of 
twintig. Toine en Frans bezorgen de buurt-
krant al zo’n vijftien jaar. Ze nemen ieder 
drie straten voor hun rekening. Connie is 
al twintig jaar van de partij. Ze levert de 
kranten af in haar eigen straat: “Maar dat 
is wel een hele lange!” Henk bezorgt ook 
in verschillende straten. Het valt hem op 
dat de krant in de loop der jaren dikker is 
geworden: “Ik krijg er soms een lamme arm 
van! Het lijkt alsof het papier zwaarder is 
geworden.” Misschien is het wel de inhoud, 
Henk.

Een happie en een drankie als dank                                     Judith Doljé

Op woensdag 22 december fêteerde de buurtraad alle vrijwilligers in de wijk op 
drankjes en bitterballen. “Ik ben er trots op dat er zoveel vrijwilligers in onze wijk 
actief zijn; de hele buurt draait er op”, vindt Helma Oostelbos als voorzitter van de 
buurtraad. 

In een korte speech bedankte zij alle vrijwil-
ligers voor hun inzet van het afgelopen jaar. 
Een jaar waarin veel initiatieven zijn 
ontplooid, zoals de aanpak van het zwerf-
afval en de avond voor het KWF. Helma 
stelt ook de leden van de buurtraad kort 
voor. De buurtraad heeft een bijzonder 
actief jaar gehad; denk aan het plaatsen 
van AED’s, waardoor onze wijk nu ‘hart-
veilig’ is en diverse acties richting de ge-
meente in het kader van de bezuinigingen. 
De opkomst vanavond is goed; er hebben 
zich zeker zo’n vijftig vrijwilligers verzameld 
aan de bar en de statafels in de zaal van 
Zomerlust.

teem van Philips ‘Schoolvision’ is er aange-
bracht. Hiermee kunnen we met diverse 
lichtsterkten inspelen op het dagelijkse 
ritme van energie en rust. Er zijn daarmee 
al heel goede resultaten behaald.”
Deze uitbreiding voor basisschool de Arm-
hoefse Akker was hard nodig. Elk hoekje 
en gaatje in het gebouw aan de Spoordijk 
was al benut om les te kunnen geven. Zelfs 
de koffiekamer voor de leerkrachten was 

de afgelopen periode in gebruik als leslo-
kaal. De verhuizing in januari is geregeld 
en gaat door, ondanks dat nog niet alles 
in de nieuwe accommodatie gereed is. Zo 
is de speelplaats nog niet gebruiksklaar, 
maar daar wordt een tussenoplossing voor 
gezocht.
Meer weten over het lichtsysteem? Zie: 
www.lighting.philips.nl/lightcommunity/
trends en zoek op Schoolvision.

Frans van Rijen, Toine Smulders, Connie Forster, Henk Naaijkens, 
Jos Parren, Geert-Jan Truijen, Joost Ketelaars  
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Joost Ketelaars ontvangt 
de kranten van de drukker 
en verdeelt deze over alle 
bezorgers. ‘Van klink-tot-
klink-service”, zoals hij het 
noemt. “In totaal zijn het 
ongeveer 2000 kranten. 
Veel telwerk dus iedere 
maand.”
Jos Parren hoort eigenlijk 
niet op deze foto, want 
hij is geen bezorger van 
de buurtkrant. Maar wat 
maakt het uit; hij is ook 
een vrijwilliger. “Sinds 
begin dit jaar zit ik in 
de werkgroep Behoud Frank Maas
Moerenburg. Ze zeiden dat wij bij elkaar 
moesten gaan staan, dus dat deed ik.” 
Leuke foto toch? En Jos organiseert nog 
wel wat meer voor onze wijk, zoals het 
Liedjescafé! 

Frank Maas 
Frank is vrijwilliger op het terrein van de 
verkeersveiligheid in de wijk. Waarom 
ben je daarmee aan de slag gegaan? “Ik 
woon op de Nieuwe Bosscheweg en wordt 
dagelijks geconfronteerd met het feit dat 
hier veel te hard wordt gereden. Ook is de 
aansluiting met de Ringbaan Oost oncom-

fortabel voor fietsers. Het leek mij zinvol om 
me voor dit onderwerp, de integrale ver-
keersveiligheid in de wijk, in te zetten. Toen 
ik de oproep van de Buurtraad voor het 
Platform Verkeersveiligheid zag, heb ik me 
meteen aangemeld. De werkgroep bestaat 
uit vijf mensen. We melden verkeerssitu-
aties die aandacht behoeven bij de ge-
meente en in samenwerking met bewo-
ners dragen we alternatieven aan. 
Zodoende hopen wij de gemeente te beïn-
vloeden om specifieke verkeerssituaties in 
onze wijk aan te pakken.

Anne-Marie Smulders

Anne-Marie Smulders
Iedere maand staat er 
weer een mooie foto in 
de buurtkrant onder het 
kopje In the picture. Deze 
foto wordt gemaakt door 
fotografe Anne-Marie 
Smulders. Hoe kies je je 
onderwerp? “Ik weet van 
tevoren niet wat het gaat 
worden. Ik loop door de 
wijk en het onderwerp 
komt vanzelf. Door een 
onverwachte gebeurtenis, 
een detail dat opeens 
opvalt. Het kan van alles 
zijn. Ik doe dit nu acht jaar 
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Tonnie van Erven

en ik zie altijd wel iets, dat de moeite van 
het fotograferen waard is”. Haar maande-
lijkse foto bewijst dat in ieder geval!

Tonnie van Erven
“Moet ik echt op de foto?”, zegt Tonnie. 
Natuurlijk moet dat want Tonnie is al jaren 
bestuurslid van het KBO Sacrament en van 
daaruit ook bestuurslid van het Senioren
Netwerk in de buurt. Het netwerk houdt zich 
bezig met de leefbaarheid en veiligheid 
voor de ouderen in de wijk. Dit varieert van 
het melden van kapotte stoplichten bij de 
gemeente tot het organiseren van een Til-
burg Tour voor 60-plussers. “Het gaat dus 
niet alleen om leefbaarheid maar ook om 
leuke activiteiten. Wel jammer dat de op-
komst in deze wijk, vergeleken met andere 
wijken als bij voorbeeld de Blaak, wat laag 
is. Dat moet toch beter kunnen.”

(foto’s Toine Kocx)

Klasseboeren ontvangen prijs                                       Corin Sweegers

Tijdens het ZLTO-congres in Den Bosch op 8 december zijn de Klasseboeren de 
winnaars van de ZLTO-(publieks)initiatiefprijs van 2500 euro geworden. Er waren 
drie genomineerden uit wie het publiek, voorafgaand aan het congres, een keuze kon 
maken en zijn stem mocht uitbrengen.

Kees en Elly Fonken
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Vijf ondernemers in de regio Tilburg, onder 
wie Elly Fonken uit Moerenburg, legden de 
basis voor het initiatief. 
Inmiddels zijn er zes stedelijke gebieden 
waar ongeveer veertig boeren en tuinders 
meedoen aan het project, waarin klassen 
van (vooral) het basisonderwijs worden 
uitgenodigd voor een bezoek aan een 
boerderij. 

Educatie
Een educatiebezoek op een boerderij is 
een aanvulling op het reguliere onderwijs 
door praktijkervaringen. Kinderen leren 

niet alleen met hun hoofd, maar ook 
door voelen, proeven en doen. Zo’n 
boerderijbezoek leent zich goed voor het 
realiseren van sociaal-emotionele doelen, 
zoals sociale vaardigheden, waardering 
voor natuur en milieu en betrokkenheid bij 
de leefomgeving. Kinderen hebben vaak 
geen idee meer waar de melk vandaan 
komt, hoe een appel groeit en waarvan 
brood wordt gebakken.
De activiteiten van Klasseboeren zijn niet 
bedoeld als een leuk uitje, maar hebben 
duidelijk een educatief doel. 

Wat kun je bij Mignonne allemaal boeken? 
“Alles”, zegt ze. “Losse hotels, vluchten, 
een op maat gemaakte rondreis door 
Indonesië met een privéchauffeur, een 
huisje op een rustig Grieks eiland, je zegt 
het maar. Veel mensen boeken hun reizen 
tegenwoordig zelf op internet. Maar, dat 
kost toch altijd veel meer tijd dan je denkt. 

Een reisbureau bij je thuis                       Judith Doljé

Sinds 1 november 2011 is er in onze wijk een reisbureau gevestigd. Aan de buiten-
kant zie je er niets van, geen etalage of gevelreclame. Eigenaresse Mignonne 
Teklenburg werkt via e-mail en telefoon. “Of ik maak een afspraak bij de klant thuis. 
Heel gemakkelijk!”

Daarnaast vinden de meesten het prettig 
om een aanspreekpunt te hebben. Iemand 
om iets aan te kunnen vragen of om op 
terug te kunnen vallen bij een onverwachte 
gebeurtenis. Je kunt mij altijd bellen. Ik heb 
geen openingstijden en de prijs is hetzelfde 
als bij een regulier reisbureau.”

Hobby 
Mignonne heeft 
jarenlang in de 
reiswereld gewerkt 
en heeft haar werk 
altijd ervaren als 
een hobby. “Ik 
heb voor vrienden 
en bekenden ook 
altijd hun vakanties 
uitgezocht.”
Een paar jaar 
geleden begon ze 
met het organiseren 
van bridgereizen 
naar Griekenland. 
“Dat was heel erg 
leuk en de klanten 
die mee geweest Mignonne Teklenburg
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zijn, vonden het fantastisch.” 
Helaas was dit iets te specifiek en waren er 
uiteindelijk niet genoeg klanten om hiermee 
door te kunnen gaan.
Een eigen reisbureau beginnen was altijd 
al een droom. Maar als kleine zelfstandige 
moeilijk uitvoerbaar, omdat hiervoor een 
aanzienlijk beginkapitaal noodzakelijk is. 
Recent ontdekte zij de franchise-formule 
van Personal Touch Travel. Na een aantal 
gesprekken op het hoofdkantoor en met 

collega’s in het land is zij gestart als 
franchiser. “Op deze manier heb ik toegang 
tot alle touroperators en alle professionele 
boekingssystemen. 
En, heel belangrijk, ik ben lid van de ANVR 
en SGR. Mocht er onverhoopt iets misgaan 
met of tijdens een reis, dan heeft de klant 
altijd het recht om verhaal te halen. 
En bridgereisjes ga ik binnen deze formule 
ook weer organiseren.”

Zin om een reisje te boeken of wil je meer informatie? Kijk eens op de website: 
www.personaltouchtravel.nl/mignonne-teklenburg of stuur een mailtje naar 
mignonne.teklenburg@personaltouchtravel.nl   

Helpt u mee voor een dokterspost op Bali?                        Jaap van Loon

Het is alweer ruim een jaar geleden, dat we in onze wijkkrant aandacht hebben 
besteed aan de kinderen in het dorpje Peninjoan op Bali. Corry van de Laar, bekend 
van de winkel van Bakkerij Van Dijk in het pand bij de Aldi, is al jaren bezig om hen 
een menswaardiger bestaan te bieden.

Door middel van allerlei acties proberen 
Corry en haar man Rien geld in te zamelen 
om projecten op zowel Bali als Lombok te 
realiseren. Zij doen dat voor de Stichting 
Belajar Yuk, vrij vertaald: Kom laten we 

studeren. Een stichting die kansarme 
schoolgaande kinderen in Peninjoan in 
het Bangli-district op Bali en Lombok 
toekomstmogelijkheden wil bieden.

Corry van de Laar heeft niet voor niets haar arm om de schouders van Sang Ayu gelegd. 
Zij is de stuwende kracht voor allewerkzaamheden van de stichting Belajar Yuk op Bali.
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Spiegelkinderen
“We hebben in het dorpje Peninjoan een 
uitstekende contactpersoon: Sang Ayu, 
die we al jaren kennen”, vertelt Corry. 
“Ayu is de stuwende kracht voor al onze 
projecten op Bali. Zij onderhandelt met 
de lokale aannemer, benadert de politiek 
en is het aanspreekpunt voor het project 
Spiegelkinderen. In dit project wordt een 
Spiegelkind uit Bali bijvoorbeeld gekoppeld 
aan een kind in Nederland. Bij voorkeur 
van dezelfde leeftijd en geslacht. Maar 
er zijn ook bedrijven die een of meerdere 
Spiegelkinderen adopteren.”  
Inmiddels zorgt Belajaryuk voor twintig 
Spiegelkinderen. Een van de bestuursleden 
van Belajaryuk heeft zelf drie kinderen 
en daarnaast drie Spiegelkinderen in 
Peninjoan. De communicatie loopt in 
principe via Belajar Yuk. Inmiddels zorgt 
de stichting voor zo’n dertig kinderen. 
Daarvoor wordt schoolgeld, kleding, 
eten en vervoer geregeld. “De bedragen 
variëren tussen de 150 en 300 euro op 
jaarbasis per kind. Niet te vergelijken dus 
met de bedragen die we in Nederland 
hieraan kwijt zouden zijn”, vindt Corry.

Dokterspost
Een nieuw project is het realiseren van 
een dokterspost in het dorp. “Dat is 
echt heel hard nodig, want je komt er 
vreselijke situaties tegen. Het zou zo fijn 
zijn, als we wekelijks een dokter en een 
verpleegster naar het dorp kunnen laten 
komen”, hoopt Corry. “We hebben al een 
multifunctioneel gebouwtje laten bouwen, 
waar ruimte is voor de dokter, maar waar 
ook vergaderingen gehouden kunnen 
worden. De ruimte voor de dokter moet nog 
wel ingericht kunnen worden met een bed, 
hulpmiddelen voor algehele verzorging, 
een medicijnkast, een bloeddrukmeter. 
Vergelijk de inrichting maar met wat een 
huisarts hier allemaal in huis heeft.” De 
kinderen van de basisschool Christoffel 
hebben de opbrengst van de kerstviering 
geschonken om doktersspullen te kopen. 
Corry heeft al familie en kennissen 

ingeschakeld die op zoek gaan naar 
benodigdheden. Daarnaast is er net 
gestart met de verkoop van een prachtige 
verjaardagskalender om de benodigde 
financiën bij elkaar te brengen.

Plastic 
De omgeving van Peninjoan lijkt op een 
enorme vuilnisbelt. Corry: “Je kunt je 
nauwelijks voorstellen hoeveel plastic 
er overal ligt. Alles wordt daar in plastic 
verpakt, maar ook overal en nergens 
gewoon weggegooid. We zijn daarom 
een tijdje geleden begonnen om plastic te 
laten inzamelen. We hebben zo’n negentig 
tonnen voor plastic door het hele dorp laten 
plaatsen. Wekelijks krijgen de kinderen les 
over hygiëne en het omgaan met dit soort 
troep. Daarna gaan ze er op uit om al het 
losse plastic te verzamelen. De regering 
zorgt ervoor dat de tonnen geleegd worden 
en het plastic ergens wordt verbrand. Dat 
werkt steeds beter, want we hoorden dat 
omliggende dorpen dit idee overnemen.” 
Het is een mooi voorbeeld van de activi-
teiten die door de stichting Belajar Yuk 
worden ontwikkeld. 

Verjaardagskalender
Stichting Belajar Yuk heeft een unieke 
verjaardagskalender laten samenstellen 
met prachtige foto’s, die door Corry en Rien 
van de Laar zelf zijn genomen tijdens hun 
reizen in Indonesië. De kalender is voor 10 
euro te koop in de winkel van Bakkerij Van 
Dijk aan de Spoordijk. Een leuk cadeau 
voor uzelf, of voor anderen.
De kalenders zijn ook via de website te 
bestellen en de kosten zijn dan12 euro per 
stuk, inclusief verzending in Nederland. 
Betalen kan via de bekende Idealbutton op 
de website.
Meer info: www.belayaryuk.nl
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Anneke Scholte van Naturen kijkt terug op 
een geslaagd 2011. De cursus Ecologisch 
tuinieren werd door 120 cursisten gevolgd. 
De natuur-er-vaartochten met de Tilia 
trokken 160 deelnemers en voor Kunstland 
kwamen 500 kinderen naar Moerenburg. 
Daarnaast was zij betrokken bij nog 
andere activiteiten, zoals de fietstocht 
door Moerenburg, de goedbezochte open 
dag op haar volkstuin en de sfeervolle 
Praktijkdag Ecologisch tuinieren bij Ut 
Rooie Bietje. 
De klapper kwam in november. In de 
natuur van landgoed Nieuwkerk kan zij 
een langgekoesterde wens realiseren: een 
Naturentuin. Daar kan iedereen die wil 
inspiratie en kennis opdoen over ecologisch 
tuinieren, maar ook de natuur en de 
natuurlijke tuin beleven in al zijn facetten. 
  
Deze winter zal in het teken staan van 
de ontginning en aanleg van de nieuwe 
Naturentuin in Nieuwkerk. Maar natuurlijk 
gaan er ook cursussen van start.  

Cursusdata en opening Naturentuin

De precieze data zullen in januari op haar 
website staan: www.annekescholte.nl
§	vanaf begin februari: basiscursussen 

op ma-di-wo avonden in buurthuizen in 
Tilburg-Zuid, 

§	vanaf eind maart: praktijklessen 
’compost maken’, ’kruidentuin’, 
’bloementuin’ op vrijdagmiddagen en 
di-avonden in Nieuwkerk,

§	eerste twee weken in april Kunstland in 
Moerenburg, 

§	het weekend van 20-21-22 april: 
opening Naturentuin, 

§	vanaf mei Natuur-ervaar-tochten met de 
Tilia door Moerenburg en kanaal.

Na bijna vijftig jaar aan de Prinsenhoeven 
te hebben gezeten is onlangs de deur 
definitief gesloten van deze voor velen 
bekende doe-het-zelfzaak in onze 
wijk. “Vanwege het ontbreken aan 
toekomstperspectief hebben we besloten 
onze winkel te sluiten”, aldus Leon Hamers. 
De doe-het-zelfzaak was door Hamers 
senior in de zeventiger jaren begonnen, 
nadat zijn kolen- en oliehandel door de 
opkomst van aardgas steeds verder 
teruggelopen was. Na vele jaren was 

‘Hamers’ voor velen een begrip in onze 
wijk geworden. Je kon er terecht voor 
deskundig advies, losse schroeven en 
spijkers, houtmaterialen, verf en verder 
zo’n beetje alles wat je als ‘handige’ doe-
het-zelver nodig had. Daarom realiseren wij 
ons ook dat het ontzettend jammer is dat er 
weer een echte buurtwinkel is verdwenen. 
Leon Hamers wil graag iedereen bedanken 
voor de klandizie en het gestelde 
vertrouwen in de afgelopen jaren en hoopt 
een ieder nog eens te verwelkomen in de 
vestiging ‘Hamers Binnengewoon Goed’ 
aan de Ringbaan-Zuid. Daar is men 
gespecialiseerd in houten vloeren, kasten 
op maat, binnen- en buitendeuren en 
plafonds.

Sluiting Hubo Hamers doe-het-zelf 
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Het nieuwe aanzien van De Armhoef krijgt vorm. De eerste woningen op De Werf 
zijn opgeleverd en in Moerenburg is de Leyeloop hier en daar ‘gemeanderd’ en 

zelfs verlegd. Het silhouet van het oude Huize Moerenburg tekent zich af tegen de 
hemel en er zijn helofytenfilters aangelegd. Kerk en klooster blijven, zoals we 

intussen gewoon zijn geworden, een groot vraagteken. 

Onze buurt maakt een intensief verjongingsproces door de laatste tien jaar. Het 
straatbeeld wordt steeds meer bepaald door kinderen met in hun kielzog hun jonge 
ouders. Als hoopvol teken voor de toekomst, want crisis of niet, het oude spel gaat 

altijd door. En dat is zoals gezegd duidelijk zichtbaar in de buurt. Zo barsten de 
basisscholen Armhoefse Akker en Pendula  van de kinderen. 

Gelukkig blijft de buurt zijn unieke karakter van ‘dorp in de stad’ behouden.
Daar zal de komst van veel nieuwe wijkbewoners de komende tijd weinig aan 

veranderen; die zoeken ‘ons dorp’ juist daarom op. En natuurlijk vanwege de bij-
zonder fraaie ligging.

De cohesie bij ons is sterk. Nieuwkomers worden moeiteloos opgenomen in ons 
midden. Daarin blijven we gelukkig grootsteeds van mentaliteit.

Wat ook blijft is de buurtkrant en hiervoor verdient onze buurtraad, - een gezel-
schap van betrokken en kundige buurtbewoners – een heel groot compliment. 

En uiteraard voor het vele werk dat door dit illustere team verricht wordt, 
voor u, voor mij, voor ons!

De redactie van de buurtkrant wenst u allen een zeer voorspoedig 2012.
En die crisis, die pakken we gewoon bij haar strot!

De redactie, Toon van Gestel  
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Wij weten dat er in de Armhoefse Akkers 
veel creatief talent verborgen zit. Het lijkt 
ons de moeite waard om dit eens met 
elkaar uit te wisselen. Het is de bedoeling 
dat je aan huis je product(en) vertoont. 
Deelnemers zullen worden vermeld in 
een routebeschrijving, zodat iedereen 
gemakkelijk te vinden is. Er heeft zich 
inmiddels al een aantal belangstellenden 
gemeld, onder wie ook iemand die zijn/haar 
atelierruimte beschikbaar stelt en samen 
wil exposeren.

Wil je meedoen en in de route worden 
opgenomen, meld je dan z.s.m. per mail 
aan bij een van ondergetekenden. 
Vermeld naam, adres, telefoonnummer en 
wat je wilt laten zien. 

aan alle creatievelingen in de buurt

Op zondagmiddag 1 april 2012 (geen grap) willen we van 12.00 tot 17.00 uur een open 
atelierroute organiseren in onze buurt, waarbij creatieve amateurs hun ‘kunsten’ 
kunnen vertonen aan geïnteresseerde buurtbewoners. 

Wij nemen met iedereen persoonlijk 
contact op! 
Mail naar: ml.opstelten@home.nl of 
annevdwiel@home.nl onder vermelding 
van ‘creabuurt’.

Marie-Louise Opstelten & Anne van de Wiel

Meestal zijn ze redelijk onzichtbaar 
en bescheiden. De organisatie van de 
verkiezing van Steunpilaar van het Jaar, 
vindt het hoog tijd dat deze mensen eens in 
de spotlights komen voor hun niet-aflatende 
aandacht voor anderen. 
Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! 

Verkiezing Steunpilaar van het Jaar van start
We kennen ze allemaal: mensen bij wie iedereen altijd welkom is. Ze bieden een 
luisterend oor, goede raad, een troostende arm en een dampende kop koffie. De deur 
staat altijd open.  

Ken jij zo’n man/vrouw van wie je vindt 
dat die eens een flinke schouderklop 
verdient? Draag hem of haar dan als 
Steunpilaar van het Jaar. 
Nomineer en omschrijf op www.
steunpilaarvanhetjaar.nl waarom jouw 
steunpilaar deze prijs verdient. 

‘Steunpilaren’ kunnen tot 22 januari 
voorgedragen worden. Daarna kan 
iedereen via de website tot 19 februari 
stemmen op zijn of haar favoriete 
steunpilaar. Op 3 maart wordt de winnaar 
bekend gemaakt en de prijs uitgereikt.
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Nieuw huis                                                                                                         Lout Donders

W
e staan met een bevriende makelaar voor een gigantisch pand. Hij trekt alle re-
gisters open: “Echt, zo’n huis kom je maar een keer in je leven tegen! En over de 
verkoop van jullie huis hoef je je geen zorgen te maken. Ik hoef er niet eens een 

bord op te hangen. Een prachthuis voor een groot gezin, met sauna, garage, mooie tuin. 
Technisch helemaal in orde. In de Armhoef, fijnste wijk van heel Tilburg. Jongen, jullie huis 
is al weg voor je weer thuis bent!” Hij kan er wat van die makelaar. Hij overtreft de man die 
onlangs een auto wilde verkopen aan mijn 81-jarige moeder. 

Eigenlijk willen we kleiner, maar wel met alles wat we nu ook hebben. Dat is lastig. Eigen-
lijk willen we wat meer in de natuur, maar niet weg van Armhoef. Ook lastig. Tot plotseling 
het huis waar we nu voor staan, letterlijk op ons pad kwam. Een huis met historie. In 1358 
bestond het al. Ene Walter de Mol woonde er met zijn dochter. Een kleurige keur aan bewo-
ners volgende hem in de loop der eeuwen op: een pastoor, een predikant, twee kolonels. 
Tot het in 1750 met de grond gelijk gemaakt werd, welllicht door een voorvader van Cees de 
Sloper die veel later in de jaren zestig van de twintigste eeuw alles wat mooi was in Tilburg 
liet afbreken. 

De makelaar gaat, kijkend over het landschap, onverdroten verder, daar heeft hij voor 
doorgeleerd: “Kijk eens naar die ligging. Tussen stad en land. Echt helemaal uniek! Sport-
velden voor de deur.” Het bijzondere aan dit huis is, dat je er geen sleutel voor nodig hebt. 
Je kunt er zò in en uit. Dat geldt ook voor bezoek. Altijd leuk, onverwachte gasten die 
zomaar even langskomen. “En wat denk je van je eigen boomgaard?” 

We lopen door het kolossale pand. Mooie doorkijkjes. Wel veel doorkijkjes trouwens. 
Zeg meneer de makelaar, denk je niet dat het wat fris is en tochtig? “Hm, soms wel, ja, maar 
je hebt wel een uniek huis en kijk eens naar de zon- en lichtinval: van alle kanten dendert 
het licht binnen!” 
Weet je iets, makelaar, over isolatie en energie? “Ja, dat maakt het zo speciaal. Dit huis 
heeft geen isolatie nodig en het verbruikt geen energie. Je hoort het goed: nul stroom en 
gas. Je hebt wel wat dikkere kleding nodig, maar dat is knus.” 
En inbrekers? Er loopt hier ’s nachts van alles rond. “Goed dat je het vraagt. Geen zorgen, 
inbrekers die hier langskomen, denken: dat is te makkelijk, daar zal wel een luchtje aanzit-
ten. Bovendien moet je het sober en luchtig inrichten. Dat past.”
En uh…de prijs ? “Reken op een miljoen k.k., want de hele omgeving hier is voor dat bedrag 
opgeknapt en aangepast, maar ik denk dat daar nog wel wat vanaf kan.” 

Zou het nog afgemaakt worden denk je? Zodat het gewoon dicht is? “Nee, je snapt het niet. 
Dit is een monument, een kunstwerk, een silhouet, een accent in het landschap. 
Een herinnering aan het oude Huize Moerenburg.” 
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Een kerk is als een kijkdoos met vooraan 
de figuren uit het heden en steeds verder 
naar achter die van het verleden. De 
Heikese kerk toont ons het gestolde 
verleden in beelden, sculpturen, glas-in-
loodramen, altaren en schilderijen. Het 
gebouw ademt verleden, ofschoon het in 
zijn huidige vorm, als waterstaatskerk, nog 
geen twee eeuwen oud is; voor een kerk-
gebouw betrekkelijk jong dus. Alleen de 
toren dateert van de middeleeuwen, en de 
torenspits van rond 1600. Ook veel inventa-
risstukken zijn ouder dan tweehonderd jaar, 
zoals een zeventiende-eeuws schilderij van 
Johannes de Doper, het achttiende-eeuwse 
orgel en een aantal kostbare objecten, zo-
als een monstrans en een ciborie.  

Zielzorg
De patroonheilige van de kerk is St. 
Dionysius. Een oud Tilburgs rijmpje zegt 
niet zonder trots, maar ook met gepaste 
ironie: ‘Sint Denijs patroon van Tilburg en 
Parijs’. Een van de eerste pastoors van de 
Tilburgse parochie heette Jan van Gestel 
(1365-1389), die Huize Moerenburg nog 
bewoond heeft, dat fungeerde als pastorie. 
Van Gestel was een norbertijn van de abdij 
van Tongerlo, die verantwoordelijk was voor 
de zielzorg van het Tilburgse. Het boek be-
schrijft de geschiedenis van het Tilburgse 
parochiële verleden, de geschiedenis van 
het kerkgebouw zelf en het huidige gebouw 
en inventaris. Het is vlot geschreven en 

Heikese kerk, monument in de binnenstad                              Toon van Gestel

Een kerkgebouw overspant als een brug periodes uit de geschiedenis, die van elkaar 
gescheiden zijn, doordat de herinnering eraan grotendeels uit het collectieve geheu-
gen is verdwenen. 

aantrekkelijk geïllustreerd. Beslist een aan-
winst voor uw boekenkast of salontafel. Het 
kan u een aantal aangename uurtjes van 
lezen en kijken brengen tijdens de koude 
winteravonden.  

Joost van Hest, Gerard Steijns, pastoor-
deken Jeroen Miltenburg, Ronald Peeters 
en Rien Vissers schreven: ‘Bewijs van 
ontwaakten kunstzin’, de Heikese kerk in 
Tilburg: geschiedenis, gebouw en inven-
taris. 
Vormgeving: Sander Neijnens en Jan 
Stads. Uitgave: Parochie De Goede 
Herder, Tilburg. Te koop in de Tilburgse 
boekhandels en de pastorie van ’t Heike 
voor € 19,95.

Vies, vuil, verachtelijk…                                                                        Jaap van Loon

Al enige tijd probeert een paar buurtbewoners op een fantastische manier aandacht te 
vragen voor de overlast van hondendrollen. Aan verschillende bomen, hangt een aankon-
diging met daarbij wat plastic zakjes om de ontlasting op te ruimen. ‘Gemakkelijker kunnen 
ze het niet maken’, zou je zeggen. Maar helaas. Er zijn buurtgenoten die overal ‘sch… aan 
hebben’. Wie regelmatig langs de Spoordijk wandelt in de buurt van de winkels, zal zich 
ook gaan afvragen wie zo weinig respect kan hebben voor dit initiatief. 
Durven we er iets van te zeggen?
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Opening 
Dit jaar beginnen we op vrijdagavond met een kapellenavond voor iedereen en is het 
tienercarnaval naar de zaterdag verschoven. Op zaterdagmiddag beginnen we met de 
optocht door de wijk, die we dit jaar het thema ‘Errepel anders’ hebben meegegeven, waar-
na iedereen de hele middag en het begin van de avond terecht kan in de Pelgrimhoeve. 
Daarna volgt het Tienercarnaval. Zondag lopen de Kaauw Errepels mee in de optocht door 
de stad. Iedereen is ’s middags en ‘s avonds weer welkom in de Pelgrimhoeve. Maandag-
middag is er vooral veel aandacht voor de ‘klènst klèènmanne’, waarna er ‘s avonds weer 
een alcoholvrij tienercarnaval wordt gevierd. Dinsdag is iedereen natuurlijk opnieuw present. 
De Pelgrimhoeve is open van 15.00 tot 24.00 uur. En dan wit ’t wel, dan ist gedaon.

Kampioenen                                                                   Corin Sweegers

Bij Were-Di-voetbal werden half november twee teams kampioen. De E3 stond toen al 
onverslaanbaar bovenaan in de najaarscompetitie. Ook talententeam F7 (foto) behaalde 
het kampioenschap. Met een wervelende voetbalshow werd Jong Brabant met liefst 10-0 
verslagen! Een super prestatie van deze eerstejaars F-pupillen. Speciale dank gaat uit naar 
GH Events (sponsor) en Toine Smulders, die deze talenten heeft klaargestoomd voor het 
echte werk!

Ge wit ôot nôot nie                                                             Toine Kocx 

Carnaval komt er weer aan. Tilburg leeft die dagen met het motto: ‘Ge wit ôot nôot nie’. 
Maar in de Armhoefse Akkers wit ‘t wel.  Het carnaval begint officieel op 19 februari en 
duurt tot 21 februari, maar de Kaauw Errepels beginnen al op vrijdag de 17e. 

Vergeet het niet in uw agenda te zetten! Voor onze wijk gebeurt het meeste 
in en om de Pelgrimhoeve. Het complete programma van de Kaauw Errepels 
vindt u in de volgende buurtkrant, in het programmaboekje dat de carnavals-
vereniging zelf verspreidt en op www.kaauwerrepels.nl.
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KLEINTJES

Tuinman gezocht
Enthousiaste tuinman gezocht voor een grote tuin aan de Bosscheweg in Tilburg.
ca. 4 uur in de week, bij voorkeur op dinsdag voor de middag. Bel: 06 113 061 84.

Vakantiehuis te huur 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, 06 110 
563 99.

Zang- of pianolessen
Neem contact op met Wil van Leijsen, bevoegd zang- en 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: keesvandeven muziek@hotmail.com 

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

De winnaars van vorig jaar
bij de grote groepen

Optocht
Nog even aandacht voor de optocht. Elk 
jaar is het weer spannend of er wel genoeg 
deelnemers zullen zijn. Daar kunt u iets aan 
doen. Ofwel, zoek een of meer mensen bij 
elkaar (êen hedder al). Gebruik het thema 
‘Errepel Anders’, of verzin zelf een thema, 
werk het uit en schrijf je op tijd in. Het adres 
voor inschrijven voor en vragen over de 
optocht: Karel Vermeulen, JM van Nassau-
straat 28, tel. 536 93 01. 
Als je er over denkt om mee te doen, schrijf 
dan je naam en telefoonnummer op een 
briefje en geef dat af bij de Pelgrimhoeve.
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BUURTAGENDA 

17/21 feb Diverse tijden Pelgrimhoeve 
Carnaval 

 
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:  

26 januari 
10 februari 

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

Ø Buurtraad E-mail: buurtraad@hotmail.com 
Postadres: 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 10 januari, daarna 14 februari.   
Studio T, bereikbaar via poort aan de Van Imhoffstraat. 

                            
Ø Wijkagent 

Martien van 
Blokland 

Wijk Armhoef Hoogvenne 
E-mail: martien.van.blokland@mw-brabant.politie.nl 
Tel. 06 290 652 35 
Spreekuur: 11 en 25 januari van 19.00 -20.00 uur in ruimte 
Buurtraad bij Studio T via poort aan de Van Imhoffstraat.  
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 Bloedafname 

 
 

 AED-apparaat                     

Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur in het 
Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 20 
 
Studio T (Loudonstraat 2), terrein Jan Wier, Hogendriesstraat 

  
 Ouderenadviseur Piet Brokke, tel: 06 333 081 37 

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

  
 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. 

  
 Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 0800 1920 of e-mail via de site www.tilburg.nl  

 
	  



20



21



22

Piushaven 20b, 5017 AN Tilburg
T (013) 5811500, F (013) 5425515, M 0627115836
E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com

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


