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Maldhy Bongers, Klassiek Homeopaat Tilburg 
Wist u dat: 

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

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

rouwwverwerking, burn out, hypersensiviteit? 
• Ook  “onverklaarbare klachten” mijn aandacht hebben 
Info:  maldhybongersklassiekhomeopaat.nl             Tel.:  06-17992016 
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De gemeente was er dit keer als de kippen 
bij om de buurtbewoners met een brief 
te informeren over de uitkomsten van het 
beraad, De dag nadat ’s avonds B&W over 
de locatie had ‘besloten’ lag de brief al in 
de bus. Ongelooflijk die slagvaardigheid! 
Wellicht was er toch het een en ander 
voorgekookt?

Heroïnepost
De uitkomst van het overleg vormde voor 
de leden van de Commissie Jan Wierhof 
een enorme koude douche. Helma Oostel-
bos, René van der Hulst, John Gelderblom, 

Dimitri Boekelman en Ronald Louer heb-
ben het afgelopen half jaar gigantisch veel 
tijd en energie gestoken om de komst van 
Novadic-Kentron met zoveel verschillende 
vormen van verslavingszorg te voorkomen. 
Daarbij hebben ze een harde leerschool 
gehad over hoe politiek werkt als acute 
probleemsituaties met daarbij natuurlijk 
een verstrengeling van belangen (GGz en 
Novadic-Kentron) moeten worden opgelost. 
Als voorbeeld de medische heroïnepost die 
uit de ‘burgemeestersbuurt’ moet verdwjj-
nen per 1 juli 2013, omdat dit toegezegd 
is aan de bewoners die vijf jaar lang deze 

‘Nie kwatsen op Jan Wier’                                            Jaap van Loon

Zoals velen al verwacht hadden: de komst van Novadic-Kentron naar het Jan Wierhof 
lijkt zo goed als zeker. Eind oktober ging het college van B&W onder voorwaarden 
akkoord om een stevige concentratie van de verslavingszorg midden in onze wijk te 
plaatsen. Op verschillende plaatsen in Nederland is dit idee volkomen mislukt, maar 
Tilburg weet beter…

Ruim tachtig buurtbewoners bezochten de informatiemiddag op 14 oktober in het prachtige 
Klasse Theater. De aanwezigen werden adequaat bijgepraat door de Commissie Jan Wier 
hof over de laatste ontwikkelingen. De middag was speciaal  georganiseerd voor buurtbewo-
ners achter de Sacramentskerk, maar die kwamen niet in groten getale opdagen. Slechts 
een kwart van de aanwezigen was uit dat deel van de wijk afkomstig.
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post gedoogd hebben.. Vandaar de haast 
van het college, om nog dit jaar definitief 
te beslissen. Natuurlijk mag de raadscom-
missie Maatschappij nog even heel kritisch 
kijken naar het voorgenomen besluit, maar 
daarna is het gewoon ‘koppen tellen’. 
Welke fracties zijn voor, welke tegen? 
Een meerderheid? Aangenomen.

Voorwaarden
Het lijkt welhaast vechten tegen de 
bierkaai. Als je echter goed kijkt, dan zie 
je dat de Commissie Jan Wierhof toch een 
aantal dingen bereikt heeft. Het mobiliseren 
van de buurt natuurlijk, de opstart van 
het beheeroverleg en de gemeentelijke 
informatiebrieven, maar ook de beide voor-
waarden die B&W nu gesteld hebben aan 
de komst van Novadic-Kentron is door de 
commissie bewerkstelligd. Die zijn:
-  Er moet heel snel een gedegen beheer-
protocol worden opgesteld, waarin dus 
ook de maatregelen staan die bij mogelijke 
overlast in werking treden.
-  De afdelingen die van Jan Wier elders 
worden ondergebracht, moeten eerst weg 
zijn alvorens Novadic-Kentron kan komen.
Die tweede voorwaarde is waarschijnlijk 
opgelegd, omdat amper drie  dagen vóór 
de raadsvergadering de Commissie Jan 
Wierhof er bij toeval achter kwam, dat de 
verhuizing van onderdelen van de GGz 
nog wel eens tot zeker 2015 kon worden 
uitgesteld. In allerhaast is door de commis-
sie toen nog een ‘addendum’ opgesteld om 
de raad hierover te informeren.

Frustratie
In feite ligt hier ook de kern van de frustra-
tie over de (mis)communicatie tussen de 
Commissie en de verschillende belangheb-
benden. “Er is veel te weinig openheid en 
transparantie”, vindt Helma Oostelbos als 
lid van de Commissie Jan Wier. “Ik heb 
bijvoorbeeld wel drie keer moeten vragen in 
welke gebouwen welke onderdelen van het 
GGz gevestigd zijn en wat de (nieuw)bouw- 
activiteiten worden. Nu heb ik  eindelijk de 
toezegging van het beheeroverleg, dat er 

een ‘plaatje’ komt. Als we als commissie 
gewoon heldere informatie willen hebben, 
moeten we er altijd om vragen en heel alert 
zijn op bijzinnetjes! Uit zichzelf geven de 
instellingen en de gemeente niets.” 
Toch gaat de commissie wel door. Helma: 
“Natuurlijk! Er liggen nog allerlei kansen 
om ervoor te zorgen dat wellicht een deel 
van de verslavingszorg niet hier op het Jan 
Wierhof wordt gevestigd. Er is bijvoorbeeld 
door de gemeente nog geen omgevings-
vergunning afgegeven. En, wellicht is een 
gang naar de rechter ook een mogelijkheid. 
Zo steun ik ook van harte het initiatief van 
de VVD om nog vóór de vergadering van 
de commissie Maatschappij in en met de 
wijk een wandeling en een gesprek te 
organiseren voor de gemeenteraadsleden. 
Hopelijk houden ze hun huidige standpunt 
vast, dat concentratie van verslavingszorg 
in een woonwijk absoluut onverstandig en 
ongewenst is. Ook andere partijen als CDA 
en de TVP lijken gelukkig deze mening 
toegedaan. 
Dus…”  
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Overigens hebben wij dit jaar kunnen zien 
dat op andere momenten en in andere 
stukken van de Oisterwijksebaan dit voor-
beeld navolging heeft gekregen. Mooi zo. 

Gouwe Ouwe
Een ‘nieuw’ onderdeel van het straatfeest, 
of beter gezegd een ‘Gouwe Ouwe’, is 
weer van stal gehaald om het straatfeest 
tot een succes te maken. Het betreft de 
‘Kidsplayback en de Parentsplayback’ 
Hieraan is op veler verzoek nog een live act 
toegevoegd van - zo mogen we inmiddels 
wel zeggen - onze eigen straatmuzikant, 
Hans.
Alle ingrediënten waren dus aanwezig om 
er weer een geslaagde dag van te maken. 
De bijdrage van ‘Verrijk je wijk’ hielp daar 

mooi aan mee.

Nieuwe wisseltrofee
Duidelijk mag zijn dat alle deelnemers 
aan de playback ontzettend goed maar 
vooral ook leuk waren. Naast de oude 
wisseltrofee is voor deze gelegenheid 
ook de ‘Ad van de Zande wisseltrofee’ 
in het leven geroepen. Het betreft een 
stemmige fles Trappistenbier met daarop 
de beeltenis van Ad.  Zoals velen weten is 
Ad vanaf het begin betrokken geweest bij 
het versieren van de Oisterwijksebaan voor 
de doorkomst van de Ten Miles. Helaas 
is Ad ons in november 2011 ontvallen. 
Het stokje is inmiddels overgenomen, 
maar om de gedachtenis aan hem levend 
te houden is deze wisseltrofee voor de 

Gezellige drukte na afloop van de Ten Miles, tot in de nachtelijke uurtjes

Ten Miles in de Oisterwijksebaan

Traditiegetrouw ging ook dit jaar het parcours van de Tilburg Ten Miles weer door de 
Oisterwijksebaan. Net zoals ook het straatfeest, dat aansluitend wordt gevierd, een 
traditie is geworden in het stuk gelegen tussen de Simon van der Stelstraat en de J.M. 
van Nassaustraat. 
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Onze schoenmaker stopt ermee                                   Toon van Gestel

Al verhuisden ze naar Den Haag of naar 
Meerssen in Zuid-Limburg: om de zoveel 
tijd komen ze met tassen te herstellen 
schoenen naar de Simon van der Stel-
straat. 
Schoenen herstellen is bij Van Hest een 
familiezaak: eind jaren vijftig nam hij de 
zaak van zijn vader over. Na een degelijke 
vakopleiding. Er waren in die tijd wel zeven 
schoenenlappers in onze wijk en Leo kent 
ze nog alle zeven bij naam, plus de straat 
waarin hun zaak gevestigd was. 

Alles leer
“De mensen liepen toen nog op leren 
schoenen én op leren zolen. Die moes-
ten natuurlijk weer hersteld worden, want 
weggooien dat deed men niet gauw. En 
doet men nog niet gauw”, haast Leo zich 
te vertellen, “als de schoenen maar duur 
genoeg zijn.” 
Dus jeugd zie je bij Leo van Hest niet meer: 
“Die lopen sinds de jaren 70 niet meer op 
leer, maar op rubber en synthetisch spul. 
Ze hebben nu zelfs een papieren schoen 
ontwikkeld! Nee, dan vroeger, dan liep 
je op schoenen met minimaal een half 
jaar loopgarantie. Zo dood normaal was 
schoenherstel toen.” 

Leo kende een uitgebreide klantenkring. 
De specialisten van het Elisabeth kwamen 
bij hem hun crêpe zolen op hun schoenen 
laten bevestigen, want die liepen zo lekker 
soepel en geruisloos. 

Buurt 
Vanaf zijn plaats achter de toon- en 
werkbank heeft Leo de buurt zien veran-
deren: “Vroeger was het een echte fabri-
kantenbuurt: de Ringbaan-Oost, het hoger 
personeel in de J.P. Coen, de ziekenhuis-
specialisten en de hoge ambtenaren in 
de Prof. Dondersstraat, De Gerard van 
Swietenstraat, etc. En in de binnenstraten 
de arbeiderswoningen, die gehuurd 
werden”, schetst Leo.  Qua veiligheid is de 
buurt OK gebleven, wat je toch opmerkelijk 
mag noemen. Het fenomeen winkeloverval 
is Van Hest dan ook gelukkig gespaard 
gebleven. En met zijn klanten behield hij 
tot het laatst toe een vertrouwensband. Om 
zo min mogelijk cash in de zaak te hebben, 
nam hij van zijn klanten genoegen met hun 
toezegging dat zij het verschuldigde bedrag 
zouden overmaken. Want Leo had ook een 
vertrouwde klantenkring. Maar nu is het 
genoeg. Op 24 december is het: 
basta, schluss, ende! 

Leo van Hest adverteert al sinds dag-één van het bestaan van deze buurtkrant op de 
achterpagina. Als dat geen klantentrouw is? Maar gek is dat niet, want Leo’s klanten 
bleven hem ook altijd trouw. 

beste playbackers in het leven geroepen. 
Waarom een grote fles Trappistenbier? 
Simpel: Ad was, en met hem de overige 
‘vlaggenhangers’ die jaarlijks de straat 
versieren, zijn hier een groot liefhebber 
van.

Hiermee wil ik het verhaal afsluiten en 
verwijzen naar de foto’s. Want deze foto’s 
drukken de sfeer in de Oisterwijksebaan 
veel beter uit dan ik kan opschrijven.

Peter van Vuuren
Erwin van Rossouw en dochter Jetske 

aan het playbacken
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Strijdstrepen op het straatfeest

‘Mam, wat zijn strijdstrepen?’ Dat kon je te weten komen op het jaarlijkse straatfeest 
van de J.M. van Nassaustraat / A. van Diemenstraat, dat op de laatste dag van septem-
ber werd georganiseerd. Geluk met het weer hadden ze ook. Een impressie van Wilko 
Elsinga.  

BBQ
De spelenmiddag kende tot 
slot alleen maar winnaars. De 
strijdstrepen waren niet meer 
om te tellen, zo veel. Tijd om 
rooksignalen te gaan maken, 
ofwel: de barbecues werden 
aangestoken. Hier geen wildwest- 
taferelen; er was ruim voldoende 
eten voor iedereen. De drank was 
iets te conservatief ingeschat, 
maar gelukkig had menig 
straatgenoot nog een kratje bier in 
de kelder staan. Zo bleef het nog 
lang onrustig rondom de inmiddels 
aangestoken vuurkorven. Maar 
niet zó onrustig dat de wijksheriff 
in actie moest komen.

De binnenplaats 
van onze 
straatgenoot BO2- 
architecten stond 
in het teken van 
het Wilde Westen. 
Drie wigwams 
waren het centrale 
punt van een 
levend ganzenbord 
voor jong en oud. 
Daaromheen 
leuke spelen, 
zoals bouncebal, 
sponzenvolleybal, 
colaflessenbowling 
en touwtje- 
springen. 
Hoogtepunt van 
het spel, als je bij 
de wigwams uitkwam, was de indianendans die je daar mocht opvoeren. En dat deden alle 
teams met verve! Bij elk spel konden punten gescoord worden: een kleurige strijdstreep op 
je wang. En zo bestonden aan het eind van het spel alle teams uit echte indianen.
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Kliederen
Niet alle kinderen hadden natuurlijk voldoende concentratie om met het ganzenbord mee te 
doen. Voor hen was er een geweldig springkussen. Ook konden ze zich laten schminken, of 
zelf de wigwams beschilderen. En dat werd letterlijk ook weer met héél véél verve gedaan! 

Quiz
Er werden niet alleen fysieke 
inspanningen geleverd. Ook 
het hoofd kon gebruikt worden 
bij de ‘tooitje op / tooitje af’, 
een pubquiz. Met veel vragen 
over Armhoefse Akkers en 
Moerenburg. Hoe heet de B&B 
in de Moerenburg? Waar is 
LONGA de afkorting van? Of 
de betekenis van Tilburgse 
kwèèkers, uitgesproken door 
Ferry van de Zaande: “Gij 
leest de Gruytersbèùlen on de 
binnenkant gij.” Zegt u het maar? 
De jongste kinderen hadden 
mooi tijd voor een groepsfoto.
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Expositie & wijn 
Buurtgenoten Anne-Marie Smulders en 
Lieske Stieger zijn tevreden. Hun expositie 
samen met nog drie andere kunstenaars in 
het Cenakel trok eind oktober veel belang-
stelling. Lokkertje was absoluut ook de 
wijnproeverij die initiatiefnemers Cock en 
Tineke Brok erbij organiseerden. 
: www.wijnvondst.nl 

Bouw brug
Wat een gedoe rondom de bouw van 
de nieuwe brug aan de Piushaven. Het 
faillissement van de aannemer zorgde voor 
een enorme vertraging. De gemeente houdt 
goede moed, pakt haar verlies en rekent 
erop dat de brug 26 april 2013 helemaal 
klaar is. Wellicht kunnen de wijkbewoners 
van de drie wijken er omheen, dan eindelijk 
ter plekke aan tafel gaan.

Kerstmarkt 
Op basisschool Armhoefse Akker worden 
alweer de nodige voorbereidingen getroffen 
voor de kerstmarkt Een gigantische klus, 
maar voor leerlingen, ouders en natuurlijk 
onze wijkbewoners een absoluut hoogte-
punt. Tussendoor is de aandacht vanzelf-
sprekend gericht op Sinterklaas, die ook dit 
keer weer op bezoek komt.

Tonpraoten  
Een bijkans uitpuilende Pelgrimhoeve 
zorgde 28 oktober ervoor, dat de zes 
tonpraters heel wat lachers op hun hand 
kregen. Geen algemene optredens, maar 
fijntjes toegesneden op stad, onze wijk en 
haar bewoners. Carnavalsvereniging de 
Kaauw Errepels zal er niet aan twijfelen om 
ook volgend jaar dit festijn weer op poten 
te zetten.

Het was weer volle bak bij het Tonpraoten in de Pelgrimhoeve
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Lifestyle Management 
Studio T, de MBO Businessschool in onze 
wijk, heeft haar aanbod uitgebreid met een 
nieuwe specialisatie: Lifestyle Manage-
ment. Naast de specialisaties energie-, 
water- en stad- & wijkmanagement komt 
hiermee het accent meer op gezondheid te 
liggen. Voor studiekiezers is er op 28 no-
vember een informatieavond tussen 19.00 
en 21.00 uur. : www.studioT.nl

Kom naar de veiling op 24/11
De kavels zijn rond, het avondprogramma 
in de Pelgrimhoeve gemaakt. In de veiling 
ten behoeve van ‘Gijsje Eigenwijsje’: ballon-
vlucht, fust Hertog Jan bij Polly, wijnproe-
verij, dinerbonnen, chef-kok van AanTafel! 
bij je aan huis...en nog veel meer! Kaarten 
kosten 3 euro en zijn af te halen in de Van 
Heutszstraat 24 op dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur.

Kastanjebomen Carré
Het duurt nog maar even en dan zijn de 
vier beeldbepalende, maar oude kastanje-
bomen aan de JF Bergmansstraat geruimd. 
Onderzoek leerde dat de ‘kastanjeziekte’ 
heeft toegeslagen. De bomen zijn daarom 
ten dode opgeschreven. Een kapvergun-
ning is inmiddels verleend. Of er wat voor 
terugkomt is niet zeker. 

Ecologische berm
Onlangs is een 250 meter lange berm 
aan de Oisterwijksebaan in Moerenburg 
ecologisch ingericht. Dit is gelukt dankzij de 
inspanningen van de Werkgroep behoud 
Moerenburg. De berm is ingezaaid met een 
graan- en bloemenmengsel en er worden 
verschillende boom- en struiksoorten in 
delen in deze berm geplant. Een mooie 
bijdrage aan de biodiversiteit dus. .

MS Collecteweek  
Al bijna twintig jaar zet het Nationaal MS 
Fonds zich in voor mensen met Multiple 
Sclerose, beter bekend als MS, een 
onzichtbare, slopende ziekte van het 
centraal zenuwstelsel. Helpt u mee om te 
collecteren in de week van 19 – 24 novem-
ber? Aanmelden of meer weten kan via ( 
(010) 59 19 839 : www.nationaalmsfonds.nl 
of doneer op giro 5057.

Positief opvoeden
Opvoeden van kinderen of pubers is dank-
baar, maar soms ook lastig, frustrerend en 
energierovend. De cursus TripleP, positief 
opvoeden, biedt uitkomst. Het Instituut 
voor Maatschappelijk Werk (IMW) Tilburg 
biedt deze cursus kosteloos aan in het 
centrum van Tilburg. Voor meer informatie 
of aanmelding: : trainingen@imwtilburg.nl 
( 583 95 10

Handige Harrie’s gezocht 
Het Klasse Theater op Carré 16 zoekt 
voor haar voorstelling De Bokkepoot een 
groepje super enthousiaste, megasterke en 
‘retehandige’ decorbouwers. Indien u van 
een uitdaging houdt en bijvoorbeeld een 
caravan wilt halveren, neem dan contact op
via : www.studioklassetheater.nl

Kunstveiling Matagalpa
Op zondag 25 november van 14.00 - 16.00
uur, is er een kunstveiling waarvan de op-
brengst ten goede komt aan de nascholing 
van leerkrachten in Matagalpa, Nicaragua.
Deze veiling vindt plaats in De NWE Vorst.
De kunstwerken die worden aangeboden 
zijn in de week daaraan voorafgaand te 
bezichtigen in de ‘Voorkamer’ van De NWE 
Vorst, Willem II straat 49. 
https://sites.google.com/site/nicakunstveling
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Donlog                                                                        Lout Donders

Wat is het toch mooi om columnist van dit mooie blad te zijn! Geen redactielid, dus 
niet gebonden aan journalistieke ballast als objectiviteit, hoor en wederhoor, woord 
en wederwoord, ware feiten, check dubbelcheck. Deze columnist mag, gesteund 

door de eindredacteur en de redactie, unferfroren opschrijven wat hij wil. Wat hij ziet door 
zijn bril, wat hij voelt, wat hij denkt, wat hij vindt. Als dat geen luxe positie is! 

Dus schreef ik vorige keer juichend over de woontoren op het hoekje van het kanaal en de 
ingang naar onze stadshaven. Daar kwam een uitgebreide, onderbouwde tegenreactie op 
van een zeer gewaardeerde buurtgenoot die nota bene verstand heeft van architectuur. Zijn 
reactie staat in deze editie van de Buurtkrant. Dat is mooi, dat er discussie is over wat ik 
schrijf. Behalve parkeerwachters die bonnetjes uitschrijven, wil iedereen die schrijft dat wel: 
reacties.

Terwijl de toren op de Werf langzamerhand klaar is, lijkt er een nieuw bouwwerk aan te 
komen. De Sacramentskerk! Jawel, dat ding zonder spits en met de klokken die allemaal 
hardnekkig verschillend verkeerd staan. 
Het schijnt dat de toren en de voorgevel overeind blijven om daarachter iets hips en mod-
erns te bouwen. Ik weet het niet hoor. Persoonlijk heb ik nooit iets met die kerk gehad, mijn 
katholieke jeugd ligt niet in deze stad. Dus was ik hier geen misdienaar, geen eerste com-
munie hier, geen vormsel. Los daarvan heb ik mij afgelopen jaar laten uitschrijven omdat ik 
last had van een aantal uitwassen binnen het instituut dat vanuit Rome en Den Bosch met 
strakke hand geleid wordt. Waarbij overigens mijn respect en waardering overeind blijft voor 
sommige priesters die hardnekkig, soms tegen de stroom in, hun goede werk passend in 
deze tijd blijven doen.

Zoals ik de Werftoren mooi vind, zo vind ik de kerk aan de Ringbaan lelijk. Somber. Plomp. 
Beetje een bozig gebouw. Streng. Misschien mis ik architectonisch iets, maar van mij mag 
het daar helemaal wel weg. De rol en de positie van de RK kerk is veranderd. Ergens las 
ik dat er over vijftig jaar helemaal niets meer van over is. Moet dat gebouw daar dan een 
beetje blijven staan? Als herinnering aan oude tijden? Als eerbetoon aan de pastoors die 
samen met de textielbaronnen en andere notabelen de stad in hun greep hadden? Er staan 
genoeg andere mooie kerken in de stad die écht de moeite waard zijn om te behouden. Dus 
wat mij betreft…..weg ermee en zet er iets nieuws neer. Passend in deze tijd. 

Maar als het dan toch moet, mag de toren van mij blijven staan. Op twee voorwaarden: een 
spits erop en klokken die op tijd lopen, zodat we weten hoe laat het is in de Armhoef. 
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Aankomst Sinterklaas      Corin Sweegers 
 
Op zondag 18 november komt Sinterklaas aan in Tilburg. Hij zal natuurlijk weer om 
12.00 uur aanmeren bij de Piushaven, dus je kunt hem met zijn pakjesboot goed 
volgen als hij langs onze wijk vaart. Traditiegetrouw heeft Sinterklaas weer even 
teruggeblikt op onze wijk. 
 
De nachten worden langer de dagen weer kort 
Sommige denken al weer aan de wintersport 
maar eerst krijgen we nog de decembermaand 
jaarlijks krijgt u een gedicht als onderstaand 
want 18 november komt Sinterklaas weer aan 
met zijn pieten en gevolg in een grote karavaan 
 
Het jaar is weer voorbij gevlogen 
De toren bij de Werf is opgetogen 
Trots en fier steekt hij boven de huizen uit 
Over de ontsluiting is nog geen duidelijk besluit 
Dat verkeersbesluit zal toch een keer moeten vallen 
Want de woningen vormen al hele stadswallen 
Nog eventjes maar en de hele Werf is bewoond 
Het nut van speeltuin de Holle Boom is aangetoond 
 
Vanuit de Werf kun je wandelen in Moerenburg 
De nieuwste trots als staduitloop van Tilburg 
Struinpaden en een Waterpaviljoen 
Het kostte toch een kleine twaalf miljoen 
Maar met Huize Moerenburg bovendien 
Heb  je er ook daadwerkelijk wat te zien 
 
Aan de andere kant van de Ringbaan  
heeft het ook in 2012 niet stilgestaan 
Kijk naar de opening van het gezondheidscentrum 
Je kunt voor bijna alles terecht, een waar optimum 
Bij Jan Wier worden mindere plannen ontwikkeld 
Dat is absoluut nog niet helemaal afgewikkeld 
Maar spannend is het voor de omgeving wel 
Want de schijn-vredige rust staat op het spel 
 
Recent de nieuwbouw plannen aan de Spoorlaan 
Ook dit plan is voor de bewoners niet aangenaam 
De plannen met het voormalige pand van Melissant 
vindt iedereen natuurlijk wel erg interessant 
Maar dat ook hier een blok hoogbouw gaat komen 
Heeft de relatieve rust aan het spoor wel weggenomen 
 
Er zijn ook weer wat ontwikkelingen met de kerk 
Misschien kunnen we hem behouden als beeldmerk 
De gevels vooraan mogen blijven staan 
Daarachter zal men aan de gang gaan 
Het gebouw staat nu te verpauperen tot en met 
Hopelijk doet de gemeente binnenkort een goede zet 
 
Even terug naar de Piushaven 
Er wordt eindelijk weer gegraven 
Misschien dat de brug er in 2013 dan toch komt 
En hij mij volgend jaar met zijn restaurant verwelkomt 
Bovenstaand heeft de Sint voor u in 2012 nageslagen 
We wensen u allen een fijne Sinterklaas en Kersdagen 
 
Sint 
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Vaak kocht ze op verzoek van 
wijkbewoners: “Zou je ook niet dit of dat 
kunnen verkopen?”, wat extra’s in en dat 
was ook wel leuk, maar al met al ontstond 
er een rommeltje in haar winkel,  waardoor 
de bloemen maar bijzaak leken te worden. 
Nu is weer het belangrijkste de bloemen, 
en haar specialiteit rouwwerk. Daarom ook 
geen grote hoeveelheden kamerplanten 
meer, want daar zijn tuincentra voor. 
Wel seizoensplanten als kerststerren of 
zomergoed, bloembollen, herfstasters en 
dergelijke.  

Rouwwerk
Om er beter voor de klanten te kunnen 
zijn, die een bloemstuk voor een overlijden 

van een nabestaande nodig hebben, 
moest de winkel worden uitgeruimd, dus 
gedeeltelijke uitverkoop. Bij La Poubelle 
vond ze precies de juiste tafel om daarmee 
een rustplek in de winkel te creëren. Hier 
is ze trots op. Klaartje wil mensen die voor 
rouwwerk komen een plek kunnen bieden, 
om door de boeken te bladeren, om een 
idee op te doen en vervolgens de eigen 
persoonlijke wensen verder uit te werken. 
Rouwwerk moet persoonlijk zijn en geen 
kopie van een plaatje. Zo heeft ze op 
verzoek van nabestaanden wel eens een 
schoen in een bloemstuk verwerkt. En dat 
moet kunnen en daar moet aandacht aan 
besteed worden. Vaak is het met dit soort 
bloemstukken dat men achteraf zegt: “Had 

Blossom terug naar de bloemen        Corin Sweegers

Bijna achttien jaar geleden begon Klaartje haar bloemenzaak Blossom in onze wijk. 
In de loop der jaren breidde haar assortiment aan de Armhoefstraat almaar uit tot een 
grote verzameling van dingen die niets met bloemen te maken hebben. De laatste 
jaren ging dat Klaartje enorm tegenstaan en dat deed haar dit najaar beslissen om 
terug te keren naar haar roots. 

Het nieuwe interieur van Blossom
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ik maar ...” In de winkel heeft ze nu een 
‘lege’ tafel staan, waaraan men in alle rust 
kan zoeken naar het juiste bloemstuk.

Cursussen
Tot 2001 heeft Klaartje altijd cursussen 
gegeven. Dat wil ze nu ook weer gaan 
doen. Voor 8 tot 10 personen, met 
bepaalde thema’s, zoals adventkransen, 
kerstworkshop, paasworkshop enzovoort. 
Bent u met een groep die het leuk vindt 
om zoiets te doen, neem dan contact op 
met haar of loop even binnen in de winkel. 
Per cursist kost de avond 12,50 euro, dit 
is inclusief een kopje koffie, maar exclusief 
materialen. U kunt zelf iets van thuis 
meebrengen of het in de winkel kopen met 
10% korting. Iemand die individueel aan 
een cursus mee wil doen komt ook niet 
tevergeefs, maar er zijn nog geen data 
vastgesteld op het moment dat ik dit schrijf, 
dus ook hiervoor geldt: loop even binnen, 
mail of bel. 

Extra service ouderen
Het is niet helemaal zo dat Klaartje alles 
wat niet met bloemen te maken heeft, 

wegdoet. Ze blijft ansichtkaarten verkopen, 
met de daarbij behorende postzegel. Het 
is geen postagentschap, maar voor de 
mensen die niet zo mobiel zijn, kan men 
voor postzegels bij Klaartje terecht. Naast 
deze extra service voor de wijkbewoners 
verkoopt Klaartje de wijkboeken: 
Pelgrimhoeve 60 jaar (14,50 euro), 
Armhoefse Akkers tussen binnenstad en 
buitengebied (15,00 euro) en Moerenburg 
in veelvoud (12,50 euro). Misschien een tip 
voor Sinterklaas of onder de kerstboom? 

Wens
Verder heeft Klaartje nog één grote wens 
en daarvoor zoekt ze sponsors en mensen 
die er wat tijd in willen steken. In 2007 
kwam het boek “Tussen Weemoed en 
Zomerlust” uit. In drie maanden tijd was 
dit uitverkocht. Ze zou dit boekwerk graag 
uitbreiden en opnieuw uitbrengen. Wie wil,  
samen met de Stichting Straat, er geld 
en/of tijd in steken?

Voor meer info: 
Blossom, Armhoefstraat 44, ( 544 17 31 
: blossom.bloembinders@gmail.com

Odiel is een van de kunstenaars die in het 
gebouw van Carré al jaren lang haar atelier 
heeft. Eigenlijk is er maar sprake van een 
ateliertje, want het staat barstensvol met 
eigen werk, waarvoor zelfs een zoldertje 
als extra opslagruimte is aangebracht.

Abstract
“Hier breng ik vele uren door. Het is mijn 
rustige werkplek, waar ik ongestoord aan 
de slag kan met mijn inspiraties”, vertelt 
Odiel. “Hier vergeet ik de tijd, kan ik me 
concentreren en creëren. Veel mensen 
kennen me vanwege het abstracte werk, 
waarbij ik me laat inspireren door de 

Een leven als kunstenares                                           Jaap van Loon

Velen van u hebben eind september de expositie in de Salon op Carré gemist van 
schilderijen en schildercomposities van Odiel Vennix, die eigenlijk haar hele leven al 
aan het maken van kunst wijdt. Jammer, maar ze maakt graag een afspraak in haar 
atelier op Carré.

natuur en haar elementen. Luchten, water, 
bossen, maar dat kunnen soms ook vogels, 
dieren zijn, waarvan de vrijheid mij het 
meeste aantrekt.”
Die inspiratie doet ze op in de natuur, niet 
alleen hier in de omgeving, maar vooral 
ook in Andalusië (Spanje) waar ze twee 
maal per jaar enige tijd doorbrengt.

Denkwerk
“Lekker gemakkelijk”, hoor ik u denken. De 
werkelijkheid is anders. Odiel: “Ik ben twee 
jaar alleen bezig geweest met denkwerk. 
Hoe ga ik verder? Blijf ik in deze richting? 
Ga ik een nieuwe uitdaging aan? Na deze 
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‘rustperiode’ ben ik inderdaad met nieuw 
werk begonnen, probeer ik nieuwe dingen 
uit.” In haar expositie kwam dat nieuwe 
mooi tot uiting in een serie, waarin foto’s 
gecombineerd zijn met  schilderwerk. Het 
sprak iemand meteen aan: “Al op de eerste 
dag, verkocht ik die serie”, is Odiel trots.
“Ik schilder heel veel, maar doe ook regel-
matig mee met exposities. Deze ruimte, 
de Salon in Carré is voor mij lekker dichtbij 
en  biedt een goede mogelijkheid om een 
deel van mijn werk te laten zien. Ik vind het 
heel leuk om commentaar van bezoekers 

te horen. Wat spreekt ze aan? Ontdekken 
ze de kracht van een schilderij en de oor-
sprong, het beeld wat ik heb trachten vast 
te leggen?”  

De expositie in de Salon gaf een goede 
indruk van het gevarieerd werk, dat Odiel 
maakt. “Voor de inrichting pakte ik werk, 
dat alle elementen heeft van waar ik mee 
bezig ben.” Laat u verrassen en maak eens 
een afspraak: ( 06 483 37 292. 
: www.odiel.nl    

Zoals Hein in onze vorige uitgave uitlegde, 
blijkt er bij de gemeente geen eendui-
digheid over het gebied dat oorspronkelijk 
werd ingedeeld in Armhoef, Hoogvenne en 
Tivoli. Die laatste wijk is langzaam maar ze-
ker opgedeeld en verdeeld over de andere 
twee wijken.

Puzzelen
Het is even puzzelen op het bijgevoegde 
kaartje, waarin de zogenaamde subwijk-
nummers uitsluitsel moeten geven over de 

Onze wijk, waar hebben we het over?                                       Redactie

Hein Jacobs wilde als nieuw lid van de Buurtraad nu wel eens precies weten waar we 
over praten, als het gaat om de wijk Armhoefse Akkers. Met de hulp van de gemeente, 
kwam hij tot verrassende ontdekkingen.

grootte. Duidelijk mag zijn, dat onze wijk 
vooralsnog lijkt te worden begrensd door 
het kanaal (rechts), de spoorlijn (boven 
103) en door de Dunantstraat (links langs 
102) en de Piushaven.(onder 106).
Tot onze wijk behoren nu officieel dus ook 
de subwijknummers 102 en 105 en daar-
naast het gebied Moerenburg, aangegeven 
met nummer 531.

Naam
In kaart is tevens gebracht het aantal 

Odiel Vennix 
bij een 

van haar 
werken
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Subwijknrummer Inwoners woningen 

102 506 311 
103 1,040 441 

104 120 49 

105 346 217 
111 2.142 1.080 

531 61 ? 

Totaal 4.215 2098 + ? 
 

	  

Onze wijk in kaart gebracht met nummers

Wandelingen in Moerenburg    Corin Sweegers 
 
Als u even niets te doen hebt en u houdt van een interessante wandeling, dan nodigt 
Gert Brunink u van harte uit om deel te nemen aan een van onderstaande herfst-
wandelingen in Moerenburg.  
 
Gert is bioloog en organiseert al jaren natuurexcursies en natuurcursussen op tal van 
terreinen in Midden-Brabant. Dit doet hij onder de vlag van ‘Mee Naar Buiten’.  
Natuur is al vanaf zijn jeugd een grote hobby en passie. Gert is jarenlang werkzaam 
geweest in de natuur- en milieueducatie en als activiteitenbegeleider in de 
maatschappelijke opvang. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
zijn belangrijke thema’s voor hem. Toen bijvoorbeeld de Kerngroep Moerenburg van start 
ging, zo'n jaar of achttien geleden was Gert er ook bij als afgevaardigde van de Werkgroep 
Behoud Moerenburg.  
's Zomers is hij vaak te vinden achter het toenmalige IJzeren Gordijn om de natuur en de 
mensen beter te leren kennen. Na ruim dertig jaar gewerkt te hebben in uiteenlopende 
sectoren, heeft hij besloten om als zelfstandige aan de slag te gaan. Echter wel in 
samenwerking met anderen.  
 
Programma 
Wel even aanmelden als u mee wilt doen aan een wandeling via e-mail of telefoon.  
Meer info zie: http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/  of mail naar: gert.brunink@gmail.com. 
Bellen kan natuurlijk ook: 06 817 587 38. 
 
Maandag 
12/11, 26/11 

Ochtendexcursie Landschapspark Moerenburg. Duur: 10.00 
tot ± 12.00 uur, vanaf café Zomerlust, Deelname 7,50 euro. 

Vrijdag 
16/11, 23/11, 30/11 

Ochtendexcursie Landschapspark Moerenburg. Duur: 10.00 
tot ± 12.00 uur, vanaf café Zomerlust, Deelname 7,50 euro. 

Vrijdag 
16/11, 23/11, 30/11 

Middagexcursie Landschapspark Moerenburg. Duur: 14.00 tot 
± 16.00 uur, vanaf café Zomerlust. Deelname: 7,50 euro. 

Gezellig napraten en ‘eten wat de pot schaft’ bij café Zomerlust 
voor 12,50 euro p.p. Wel één dag tevoren reserveren! 

 

	  

   
 

 

 

inwoners en het aantal woningen. Dat is 
bijvoorbeeld weer handig bij het aanvragen 
van subsidies, zoals voor Verrijk je wijk. 
Over de naam ‘Armhoef’ of  ‘Armhoefse 
Akkers’ is nog geen duidelijkheid. De 
gemeente spreekt het liefst van Armhoef. 

Op basis van de nieuwe gegevens zal de 
verspreiding van ons wijkblad zo nodig 
herzien worden.
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‘Formulierenhulp dichtbij’ is gratis. Vrijwil-
ligers zitten op vaste tijden in wijkcentra 
klaar om formulieren te helpen invullen 
over: kwijtschelding, bijzondere bijstand, 
meedoenregeling, toeslagen (huur-, zorg- 
en kinderopvangtoeslag) en leerlingen-
vervoer. Helaas wordt niet geholpen bij 
formulieren over inkomstenbelasting en 
aanvragen Wet Werk en Bijstand.
De dichtstbijzijnde wijkaccommodatie waar 
vrijwilligers van de formulierenhulp een 
keer per week spreekuur houden is: 
De Spijkerbeemden, Don Sartostraat 4, 
iedere maandag tussen 13:00 en 14:00 uur.
Mensen kunnen zonder afspraak binnenlo-

Formulierenhulp dichtbij in wijkcentra

Tientallen regelingen waarmee mensen hun inkomen kunnen vergroten, worden niet 
gebruikt. Dit komt, omdat de aanvraagformulieren niet bekend zijn of te moeilijk om in 
te vullen. Door ‘Formulierenhulp dichtbij’ wordt het een stuk gemakkelijker. 

pen. Breng wel alle papieren mee die nodig 
zijn voor het volledig invullen van de formu-
lieren. Lukt het niet om het wijkcentrum te 
bezoeken, dan komt de Formulierenhulp 
aan huis. Bel voor een afspraak: 
06 109 52 926.

Willen jullie ook weer een gezellige 
sfeervolle grote kerstboom in de wijk? Vind 
je het leuk om dit mee te regelen? Meld je 
dan bij: greetvervoort@ziggo.nl of bel even 
aan bij Paul Hagenaars en Greet Vervoort, 
JP Coenstraat 28.

Kerstboomhulp gezocht!

Elk jaar wordt de wijk opgefleurd met een fantastische kerstboom op de splitsing 
J.P. Coenstraat-Armhoefstraat. Wij zoeken mensen die graag mee willen helpen met 
het zoeken, opzetten, versieren en verlichten van de kerstboom.

Ieder jaar zingt kwartet Mood bij de grote 
kerstboom voor de buurt, maar in plaats 
hiervan  viert het dit jaar zijn vijfjarig 
jubileum met een gezellige kerstshow in de 
Hilvaria Studio’s. Kaartjes zijn verkrijgbaar 
via de site van kwartet Mood: 
: www.kwartetmood.nl

Podium 111 
 
Op zondag 25 november is er weer een optreden van 11.00 – 12.00 uur bij Podium 
111. Dit keer verzorgt Trio Misto ‘Een feest van muziek’, zoals het trio zichzelf 
presenteert.  

 
Trio Misto bestaat uit een drietal klassiek geschoolde musici die hun sporen ook in de jazz 
en wereldmuziek hebben verdiend. Het zijn Gerard Brohm, Hans Sparla en Paul 
Hagenaars, alle drie bekende namen in Tilburg.  
Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar in de st. Josephstraat 111. Graag reserveren in 
verband met het beperkte aantal plaatsen via: : podium111actief@gmail.com 
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Doe mee: workshop kerststukjes maken voor senioren! 
 
Net als twee jaar geleden heeft het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers weer 
geregeld dat u mee kunt doen aan een inspirerende workshop kerststukjes maken.  
 
Op vrijdag 14 december om 9.30 uur kan iedereen van 60 jaar of ouder uit de wijk 
meedoen aan deze workshop. Onder de deskundige leiding van Klaartje van ‘Blossom 
Bloembinders’ maakt u een mooi kerststuk. Behalve een paar gezellige uren levert dit dus 
ook nog iets moois op voor op tafel! We willen deze ochtend graag met alle deelnemers 
afsluiten, dus we vragen u om tot het eind – rond 11.30 uur – aanwezig te blijven.  
 
Geef u op en doe mee! Stop de onderstaande strook in de brievenbus op J.P. Coenstraat 
34a. Het Senioren Netwerk betaalt een groot deel van de kosten. U hoeft als eigen 
bijdrage slechts 10 euro te betalen. Dit is inclusief alle materialen en iets lekkers.  
De eigen bijdrage kunt u op deze ochtend betalen. 
 
Als u zich heeft opgegeven, krijg u geen bericht meer. Wij verwachten u dan op vrijdag  
14 december om 9.30 uur in de ruimte van de buurtraad: Van Heutszstraat 1a!  
Dit is op de eerste verdieping, er is geen lift, alleen een trap. U kunt aanbellen bij de 
buurtraad/prikpost. 
 
Tip: schrijf u snel in, want vol = vol! Er kunnen max. 25 mensen meedoen. 
Alleen als de workshop vol is en u niet meer mee kunt doen, krijgt u daarvan bericht. 
 
Tot ziens! 
 
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ja, ik doe / wij doen mee aan de workshop kerststukjes maken op vrijdag 14 
december. 
 
Met 1 persoon / 2 personen (dit graag duidelijk aangeven) 
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer:…………………………… 
 
Stop deze strook vóór 1 december in de brievenbus op J.P. Coenstraat 34a. 
U krijgt geen bericht meer, alleen als de workshop vol is. 
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Ik las net jouw Donlog, waarin je opnieuw 
schrijft over de torenflat op de werf. Net als 
vorige keer breng je weer een ode aan dit 
gebouw. Althans zo lees ik het. Je aan-
schouwt dit project - waarbij je je beperkt 
tot wat je ziet - als: “Mooie donkere stenen 
met hier en daar variatie in het metselwerk. 
Strakke symmetrie, op sommige plekken 
net weer niet. Slank, rank, beetje trots, 
beetje sjiek.” Nou is dit natuurlijk ‘jouw 
zien’, wat nooit valt te bestrijden en wat ik 
je van harte gun! Toch wil ik erop reageren. 

Ik wil je graag wijzen op een aantal feiten 
die jouw adoratie mogelijk iets kan nuan-
ceren.
•	 De architectuur van dit gebouw, bedacht 

door een architectenbureau uit Antwer-
pen van Bob van Reeth, is een architec-
tuur die we op vele plaatsen in Tilburg 
terugvinden, zoals op de hoek van de 
Hart van Brabantlaan en St. Ceciliastraat 
en een toenemend aantal projecten 
in het Goirke. Maar ook in Amsterdam 
en Rotterdam kom je deze seriematige 
architectuur veel tegen. 

•	 De keuze van een landmark op deze 
plek wil ik bestrijden. Het plaatsen van 
een landmark is meer dan het markeren 
van de grens tussen stad en land. Een 
correcte plaats is wel daar waar wij als 
mens ons op kunnen oriënteren waar wij 

Verschillen in kijken

De column van Lout Donders in het vorige nummer over de torenflat op De Werf, riep – 
zoals een goede column betaamt – reacties op. ’t Is maar hoe je het bekijkt. 

Flatstriptease, langzaam maar zeker wordt 
de torenflat ontdaan van zijn steigers

zijn of waar wij naar toe willen. Vroeger 
waren dat alleen de kerktorens, nu zijn 
dat ook andere torens. De torens van 
het Cenakel zijn een goed voorbeeld 
hiervan. De torenflat voldoet hier in het 
geheel niet aan.
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•	 Een mens wil het liefst met beide benen 
op de grond staan en gemis aan direct 
contact met de natuur ervaart hij al na 
korte tijd als onprettig. Mensen in hoog-
bouw laten leven is ongezond, zeker 
als zij ook al in hoogbouw werken. Dit 
blijkt uit het feit dat er, in Tilburg maar 
ook landelijk, vele appartementen leeg 
blijven staan en er veel vraag is naar 
grondgebonden woningen. 

•	 De architectuur kan mij als architect niet 
bekoren. Ik zie een herhaling van stan-
daard maten die de realisatie aanzienlijk 
goedkoper maken. Er is weinig aan de-
taillering gedaan omdat het om prefab 
bouw gaat en er is nauwelijks variatie in 
maatgeving, materiaal of kleur wat de 
massaliteit enorm versterkt. 

Over smaak valt niet te twisten! 

G.G. Marquez was een bewonderaar van 
het magisch realisme in de schilderkunst. 
Ik deel die passie met hem. Liefde voor het 
detail, avontuurlijk om naar te kijken, een 
zwerftocht met steeds nieuwe ontdekkingen. 

In de schilderkunst gaat het om het weer-
geven van beelden, in de architectuur 
maakt de architect ook een beeld en daar 
moeten we ook gebruik van maken door 
erin te wonen of werken. Een gebouw is 
echter veel meer manifest aanwezig en je 
kunt het veel moeilijker negeren als je het 
niet mooi vindt. Een ontwerper, de archi-
tect, heeft dus een grotere verantwoorde-
lijkheid om met veel aandacht en liefde een 
gebouw te vormen en te laten uitvoeren, 
zoals ik van Bob van Reeth op de Acade-
mie van de Bouwkunst, jaren geleden heb 
geleerd. Ik zie dit alles niet in deze toren-
flat, maar wel aan de vaklui die nu bezig 
zijn om ‘het bonbonnetje’ in al haar glorie 
weer terug te brengen! Prachtige hout-
constructies, fraai metselwerk en met zorg 
gemaakte ‘geknipte’ voegen! 
Vereer in je volgende Donlog eens deze 
pracht en blijf in je prachtige woning wonen 
waar je mogelijk ook telkens weer een 
nieuw detail ontdekt!

Gérard Opstelten, architect.

De redactie van de buurtkrant is vergelijkbaar met een levend organisme dat op tijd vers 
bloed nodig heeft. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe redactieleden; jong en oud, man of 
vrouw, je bent welkom. Wel is het handig als je schrijven leuk vindt en het geen bezoeking 
voor je betekent. Het redactielidmaatschap kent zo zijn voordelen. Je komt bij een gezellige 
club buurtgenoten van divers pluimage; je blijft beter op de hoogte van wat er zoal speelt in 
de buurt en je leert interessante buurtgenoten kennen, als je eropuit trekt om je verhaal te 
maken. 
Al bij al kost het redactielidmaatschap niet veel tijd. We vergaderen één keer per maand, 
drinken dan een glas en er wordt van je verwacht dat je eenmaal per maand een stuk(je) 
aanlevert. De onderwerpen worden tijdens de redactievergadering bepaald, maar je hebt 
je eigen inbreng door voorstellen te doen. Niets is te gek, als het maar enigszins relevant is 
voor de buurtgenoten, onze lezers, en de openbare zeden niet worden geschonden. 
De buurtkrant heeft in zijn bijna veertigjarig bestaan een vaste plaats verworven in onze 
buurtgemeenschap en geniet een grote populariteit. Als redactielid ben je gezien en word je 
gezien. Ik zou het doen als ik jou was.

Toon van Gestel, eindredacteur

De redactie heeft jou nodig!
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website: www.wilvanleijsen.nl of bel: 544 54 55

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

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

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

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

Kinderopvang
Aangeboden: Gediplomeerd Gastouder met referenties voor kinderopvang bij u thuis.
Tel. 06 451 954 73

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 

Te koop aangeboden
Ik ga regelmatig vissen op forel en zalmforel. Vaak heb ik er over en die verkoop ik dan.
’s Morgens gevangen en ’s middags bij u, schoongemaakt en wel. Voor de forel vraag ik 
1,50 euro en voor de zalmforel 4,- euro. 
Heb je interesse, bel dan naar Peter van Schaik  tel. 06 549 749 54

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

Werkruimte nodig?
Te huur: zaal 18 x 11 en kantoor 5 x 3. Volledig ingericht, met keukentje. Hoek Trouwlaan/
Gen. Smutslaan. 
Bel: Maldhy 06 179 92016,  www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl 
of Jop 06 496 344 93, www.centrumbewustbewegen.nl
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BUURTAGENDA 

18 nov. 12.00 uur Piushaven 
Aankomst Sinterklaas 

24 nov. Aanvang 20.30 uur Pelgrimhoeve 
Veiling voor kankerbestrijding 

25 nov. 11.00 – 12.00 uur Podium 111 
Optreden Trio Misto, St. Josephstraat 111 

28 nov. 19.00 – 21.00 uur Studio T 
Informatieavond over de opleidingen voor studiezoekers 

14 dec. 09.30 – 11.30 uur Ruimte Buurtraad 
Kerststukjes maken voor senioren 

 
INFORMATIE 

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

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

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

28 november 

 14 december 

  
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 Ton Berkelmans Oisterwijksebaan 173 06 515 859 47 
Lid Johan van der Have Armhoefstraat 47 543 34 97 
Lid Mascha Meulenbroek J.P. Coenstraat 87 535 51 14 
Lid Hein Jacobs J. v..Beverwijckstraat 7 542 61 10 
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Kerstbomen 
 
Groene of blauwe, 
met en zonder kluit. 
Vers uit eigen kwekerij. 
Fam. Dielissen 
Oisterwijksebaan 9, Tilburg 
(over de brug Wilhelmina- 
kanaal.)  
Verkoop start 6 december. 
        Ook open op  
zondag 9 en 16 december                     

  
Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 13 november in de ruimte van de 
Buurtraad in de Van Heutzstraat 1a. Bellen bij Buurtraad/prikpost. 

                            
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 op maandagavond: 19 november, 3 en 17 december 
van 19.00 tot 20.00 uur. De wijkagent is op die avonden in de wijk. 
Wilt u hem spreken, bel dan bovenstaand telefoonnummer dan 
wordt hij opgepiept en komt hij naar u toe. 
 

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

Buurtraad, boven het Kindercentrum in de oude Lidwinaschool,  
1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. Bellen bij de 
Buurtraad/prikpost. 
 
Iedere ochtend van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 09.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeve 20.  

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

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

  
Ø Ouderenzorg 

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

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Hebt u wensen, een 
idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het Netwerk. 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, tel. 542 57 29, e-mail: 
kittylumens@twern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
Tel. 14 013	  of e-mail via de site www.tilburg.nl.  
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ADVOCATENKANTOOR	  	  
HOLLANTS	  
Marilet	  Hollants	  

advocaat	  en	  mediator	  
	  
	  
	  
Gespecialiseerd	  op	  de	  rechtsterreinen:	  
	   	  

• Arbeidsrecht:	  	  
ontslag	  en	  arbeidsvoorwaarden	  

• Familierecht:	  	  
echtscheidingen,	  alimentatie	  

	  

Gematigde	  tarieven	  voor	  particulieren	  	  

Zie	  voor	  meer	  informatie	  www.advocatenkantoorhollants.nl	  

Bel	  of	  stuur	  een	  email	  voor	  een	  vrijblijvend	  gesprek	  op	  mijn	  kantoor	  	  
in	  het	  centrum	  van	  Tilburg	  aan	  de	  St.	  Josephstraat	  126	  d	  	  
(Lancierskazerne)	  	  met	  gratis	  parkeergelegenheid	  	  
	  

Telefoon:	   (013)	  535	  20	  06	  
Email:	  	   advocatenkantoorhollants@home.nl	  
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-     Kleinschalige professionele kinderopvang 

	   	   	   	   	  

-     Persoonlijke aandacht voor de kinderen 

	   	   	   	   	  

-     14 jaar ervaring in de kinderopvang 

	   	   	   	   	  

-     Unieke lokatie aan de Piushaven 

	   	   	   	   	  

-     Nieuwbouwhuis met ruime tuin en  

	   	   	   	   	  

       volop faciliteiten voor de kinderen 

	   	   	   	   	  

  -     Geregistreerd bij het Landelijk Register  

       Kinderopvang 

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  

Gastouderopvang De Holle Boom 	  

	   	   	   	   	  
Laura Geerts 	   	   	  

	   	   	   	   	  
De Werf 153 	   	   	  

	   	   	   	   	  
5018 CZ Tilburg 	   	   	  

	   	   	   	   	  
Tel.: 013-8507661 / 06-27014244 	  

	   	   	   	   	  
e-mail: gastouderopvangdeholleboom@gmail.com 
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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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


