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www.maldhybongersklassiekhomeopaat.nl	  
Vanaf	  heden	  korte	  tekenconsulten	  voor	  als	  u	  gebeten	  bent	  ,	  niet	  weet	  of	  u	  besmet	  bent	  en	  
toch	  niet	  wilt	  afwachten.	  (De	  rode	  kring	  kan	  tot	  3	  maanden	  daarna	  nog	  ontstaan).	  Ik	  geef	  
naast	  korte	  uitleg,	  homeopathische	  middel	  (en)	  mee.	  U	  mag	  meteen	  na	  ontdekking	  teek	  
verwijderen	  (zonder	  alcohol	  ),	  bewaren	  en	  bellen	  .	  Dit	  kan	  7	  dagen	  per	  week	  van	  8.00	  uur	  
tot	  22.00	  uur.	  B.g.g.	  bel	  ik	  u	  	  terug.	  Telefoon	  06	  -‐	  17	  99	  20	  16.	  
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“Ik vind het van belang, 
dat er ook mensen van de 
‘andere kant, van de Ring-
baan Oost zitting hebben 
in de Buurtraad”, meent 
Hein Jacobs (52), die 
Leendert Florusse opvolgt. 
“De komst van Novadic 
Kentron naar Jan Wier 
raakt direct mijn buurt. Dat 
is overigens voor mij geen 
reden geweest, om eens 
bij de Buurtraad te gaan 
kijken. Toen mijn beide 
kinderen, Alex en Stella, 
nog op de middelbare 
school zaten, was ik al 
actief in de Ouderraad en 
in de MR. Dat viel weg, 
toen ze hun diploma’s 
haalden en ik vind een 
brokje maatschappelijke 
betrokkenheid van belang 
en interessant.”

Onze wijk
Hein en zijn vrouw Patri-
cia - kunstschilderes en 
geboren en getogen in 
Armhoef (Daendelsstraat) 
- wonen al ruim 26 jaar in 
onze wijk en kennen veel 

buurtgenoten. Daardoor horen ze veel van 
wat er speelt en dat heeft de Buurtraad ook 
nodig. “We zijn zo’n beetje de voelhorens 
in de wijk”, vindt Hein. “Je moet goed op de 
hoogte zijn, zodat je ook een echte inbreng 
in de vergaderingen kunt hebben. Voorals-
nog heb ik nog geen specifieke portefeuille, 
want ik wil me eerst wat inwerken.” 
Toch trok een bepaald onderwerp me-
teen zijn aandacht: “We hebben het altijd 
over onze wijk, maar hoe groot is die wijk 

Nieuwe ‘voelhorens’ in de wijk                                 Jaap van Loon

Recent kon de Buurtraad weer twee nieuwe leden verwelkomen. Hein Jacobs en Mas-
cha Meulenbroek zijn bereid om de belangen van de wijkbewoners mee in de gaten 
te houden. Een welkome aanvulling, want er spelen diverse zaken die het woongenot 
kunnen (gaan) aantasten.

Hein Jacobs,
nieuw in de buurtraad

eigenlijk? Waar lopen de grenzen? Ik heb 
onlangs wat naspeuringen gedaan, maar 
er blijkt, ook bij de gemeente, geen een-
duidigheid. Van oorsprong werd dit gebied 
ingedeeld in Armhoef, Tivoli en Hoogvenne. 
De naam Tivoli is gaandeweg verdwenen 
en het gebied is opgedeeld in twee stuk-
ken. Maar welk deel nu precies bij Armhoef 
hoort, daar is geen consensus over. Als het 
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goed is zou de nieuwe brug zelfs nog net 
bij Armhoef kunnen horen. Dat ben ik nu 
aan het uitzoeken en dat boeit me ook.”

Aspecten 
Hein is zelfstandig energieadviseur voor de 
zakelijke markt. “Ik was een van de onder-
tekenaars van het ‘Klimaatakkoord 2010 – 
2040’ van de gemeente. Dat levert meteen 
ook nieuwe contacten op. Zo heb ik dit jaar 
een aantal gastcolleges gegeven bij Studio 
T, een prachtig schooltje, dat helemaal in 
onze wijk past. Dan leer je weer een nieuw 
aspect van onze wijk kennen.”
In de Buurtraad passeren een aantal dos-
siers die van invloed zijn op de bewoners. 
Hein: “Jan Wier is natuurlijk belangrijk, 
maar ook de toekomstplannen met de kerk 
en pastorie of nieuwbouwplannen die een 
grote impact op een buurt kunnen hebben. 
Die variëteit aan onderwerpen maakt het 
deelnemen aan de Buurtraad heel bij-
zonder.” 

Roots
Mascha Meulenbroek (39) is vier jaar 
geleden weer teruggekeerd naar haar 
roots. Haar opa en oma en later haar vader 

en moeder runden het Casino aan de St. 
Josephstraat. En haar oma, bekend als 
Mw. v.d. Berg, woonde als klein meisje op 
de hoek van de A. van Diemenstraat en de 
JP Coenstraat.
“Ik had de oproep van de Buurtraad gezien 
voor nieuwe leden en toen ben ik een keer 
gaan kijken”, vertelt Mascha. “Ik trof daar 
een groepje heel verschillende mensen met 
heel verschillende achtergronden en een 
prettige sfeer. Ik was dus snel overtuigd. 
Helaas kon ik na mijn zwangerschap van 
Teun, inmiddels 16 maanden, niet meer 
terugkeren naar mijn baan als manager 
van een congrescentrum, dus ik had toch 
even niets om handen. Daarbij vind ik het 
leuk om nieuwe mensen te leren kennen 
en meer betrokken te zijn bij het wel en 
wee van de wijk. Om die reden ben ik ook 
voorzitter geworden van de oudercommis-
sie van het kinderdagverblijf aan de Van 
Heutszstraat, waar onze Teun ook naar toe 
gaat.”

Jeugdraad 
“Ik heb nog geen speciale aandachtsgebie-
den bij de Buurtraad. Wel ga ik nu samen 
met Ineke van Kasteren aan de slag met 

Mascha Meulenbroek met haar kleine Teun

het oprichten van de 
Jeugdraad. Er hebben zich 
inmiddels acht kinderen 
gemeld en we proberen nu 
een datum te plannen voor 
een eerste kennismak-
ing. Dat valt nog niet mee, 
want ook deze kinderen 
hebben al een drukke 
agenda! Ik hoop, dat we er 
voor hen een ‘eigen ding’ 
van kunnen gaan maken. 
Niet teveel bemoeienis 
van ouderen, maar een 
clubje dat zelf met ideeën 
komt en gezamenlijk voor 
de eerste keer een leuk 
evenement voor de jeugd 
in onze wijk gaat organi-
seren”, aldus Mascha.
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Werk gezocht 
Ze woont met Teun en haar vriend Ulbe 
in het huis vlak naast het steegje, waar 
voorheen ook de ingang van de praktijk van 
dokter Van Agthoven zat. Inmiddels een 
echte speelplek voor kinderen uit de buurt, 
met voetbal als favoriete sport. “Eigenlijk 
heb ik weinig overlast hiervan. Ja, natuurlijk 
regelmatig ballen in onze tuin, maar dat 
hoort er bij. Ik ben nu natuurlijk veel thuis, 
maar ook echt op zoek naar werk. Dat valt 

nog niet mee, blijkt wel.” 
Mascha heeft de Hotelschool in Maas-
tricht gevolgd, vrijetijdwetenschappen 
gestudeerd, 5 jaar Café De Dolleman 
(tegenwoordig Café Babbus) op de Korte 
Heuvel gerund, gewerkt bij Humphreys op 
de Heuvel en ze was congresmanager bij 
Regardz in Eindhoven. Daarnaast hockeyt 
ze nog fanatiek bij Were Di. Kortom iemand 
die van aanpakken weet.

“Laten we wel 
wezen, niemand 
in de buurt heeft 
er bezwaar tegen 
dat het voormalige 
pand van Melissant 
tegen de vlakte 
gaat”, benadrukt 
Chris Nieuwen-
hoven, die een paar 
deuren verder op de 
Spoorlaan woont. 
Chris is voorzitter 
van het buurtcomité 
‘Behoud woongenot 
Spoorlaan – Nieuwe 

Flat Spoorlaan zet buurt onder druk                                    Redactie

De bouwplannen lijken rond, de benodigde vergunningen praktisch verleend. Dus kan 
op korte termijn het zwaar verpauperde pand aan de Spoorlaan 4 vervangen worden 
door een flat met kantoren en appartementen. Toch is een ‘gerevitaliseerd’ buurtcomi-
té in het geweer gekomen.

Dit pand gaat verdwijnen en maakt plaats 
voor een behoorlijk flatgebouw

Bosscheweg’.  
“We zijn echter geschrokken van de 
massaliteit. Er komen 26 startersapparte-
menten (koop) in 4 bouwlagen met op de 
begane grond 400 m² bedrijfsruimte en 
daarnaast parkeergelegenheid voor 52 
auto’s. Buiten de grote inbreuk op de 
privacy van de omliggende bewoners – de 
balkons zijn gericht op de huizen en tuinen 
aan de Nieuwe Bosscheweg - krijgt plots 
ook het Pelgrimspad een echte straat-
functie, omdat een deel van het verkeer 
hierlangs afgewikkeld gaat worden.”

Vakantie
Reden voor het buurtcomité om weer 
actief te worden. Dit  comité was twee jaar 
geleden opgericht van-wege de geplande 
komst van motorclub ‘t Motorrijerke naar de 
Spoorlaan. ”Dat was toen een succesvolle 
campagne, waarmee de nodige ervaring is 
opgedaan. Met leden van het oude comité, 
aangevuld met ‘vers bloed’ willen we toch 
opnieuw kijken of we het leefklimaat hier in 
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onze buurt op een aanvaardbaar peil kun-
nen houden”, aldus Chris. 
De komst van een flatgebouw kwam ook 
onverwacht voor veel buurtbewoners. Net 
in de vakantietijd werd bekend, dat er een 
omgevingsvergunning was verleend en de 
termijn om hiertegen (nog) bezwaar aan te 
tekenen viel in diezelfde periode. “Het was 
dus heel lastig om het initiatief te nemen 
om met een aantal buurtbewoners geza-
menlijk actie te gaan ondernemen. Toch 
moeten we wel ageren, want de verwach-
ting is dat het bouwplan een forse extra 
belasting voor de buurt gaat opleveren. 
We krijgen te maken met extra verkeers-
drukte, geluids-, parkeer- en milieuoverlast 
én onveilige situaties, zoals de zeer on-
overzichtelijke uitritten van het Pelgrimspad 
naar de Ringbaan Oost en de Spoorlaan. 
We wonen al op een ‘eilandje’ tussen drie 
zeer drukke verkeerswegen en deze flat 
betekent een verdubbeling van het aantal 
huishoudens aan het Pelgrimspad.”

Hoorzitting
De buurtbewoners hebben gehoor gegeven 
aan de oproep van het buurtcomité om een 
steunbetuiging te ondertekenen. Daarmee 
kan het buurtcomité namens de omwonen-
den de gesprekken met de gemeente 
aangaan.
Op 27 september is er een hoorzitting 
geweest met de gemeente, waarbij ook de 
eigenaar van het terrein en de architect 
aanwezig waren. Het buurtcomité heeft de 
steunbetuigingen van de buurtbewoners 

overhandigd en uitgebreid de bezwaren te-
gen de plannen toegelicht aan de hand van 
een presentatie met foto’s van de omgev-
ing. De belangrijkste punten van bezwaar 
zijn: de afwijkingen van het bestemming-
splan (o.a. de hoogte van meer dan 1,5 m. 
extra), de verwachte verkeersproblemen 
en daarmee tevens sterk toenemende 
onveiligheid. Maar ook  het verlies van het 
Pelgrimspad als enige speelplek voor de 
kinderen van de aangrenzende woningen, 
telt zwaar! Voor de directe buren aan zij- en 
achterkant komt daar nog eens aantas-
ting van hun privacy en woongenot bij. Dat 
onderkende ook wijkregiseur Marjo van 
Velthoven, die een dag eerder ruim een uur 
de situatie ter plekke bekeek.

Verkeersdeskundige
Het buurtcomité heeft tijdens de hoorzitting 
de commissie verzocht het bezwaar tegen 
de omgevingsvergunning gegrond te ver-
klaren. Deze commissie heeft toen toege-
zegd de gemeente te adviseren, om nog-
maals een verkeersdeskundige een onder-
zoek te laten doen naar de te verwachten 
(extra) verkeersdruk. 
Het buurtcomité heeft daarnaast  ter zit-
ting aangeboden om met de eigenaar van 
het terrein in gesprek te gaan, om mee te 
denken over een aangepaste invulling van 
de bouwplannen. De eigenaar heeft daar 
positief op gereageerd; binnenkort wordt er 
een afspraak gemaakt. De gemeente zal 
binnen circa vier weken met een beslissing 
komen.

‘Art-impressie’ van het toekomstige flatgebouw
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In de afgelopen periode is door de ge-
meente een aantal gesprekken geïnitieerd 
met belanghebbenden uit de directe om-
geving. Zo is er gesproken met de directies 
van de basisscholen Armhoefse Akker, 
Pendula, Phanta Rei en De Nieuwste 
School; met het Klasse Theater en de stich-
ting Kunstateliers Carré en natuurlijk met 
de Commissie Jan Wierhof. De uitgebreide 
verslagen worden gebundeld aan het col-
lege van B&W voorgelegd. Daarnaast zijn 
er ook informele gesprekken (geweest) en 
worden de raadslieden nog uitgenodigd 
voor een locatiebezoek.

Munitie
Gemeente, GGZ, Novadic Kentron en 
direct omwonenden verzamelen volop 
munitie om de besluitvorming te beïn-
vloeden. Dat verloopt lang niet altijd even 
straight; de belangen zijn immers groot. 

Zo ontdekte de Commissie Jan Wierhof, 
dat een inventarisatielijst van klachten en 
meldingen over overlast sterk ‘uitgekleed’ 
door een medewerker van GGZ aan de 
verantwoordelijk wethouder Marjo Frenk 
was doorgegeven.    
Helma Oostelbos, voorzitter van de Buurt-
raad en van de Commissie Jan Wierhof, 
ergert zich daaraan: “Sinds enige tijd sturen 
wijkgenoten hun meldingen van over-
last ook door naar de commissie. Er zijn 
schokkende meldingen bij en die worden 
op de inventarisatielijst gebagatelliseerd of 
ontbreken zelfs.”
Sinds mei is er een behoorlijk aantal mel-
dingen geweest van:
− Achtergelaten troep     5x
− Behoefte doen buiten   6x
− Confrontaties stoned personen 9x
− Drugstransacties     2x
− Geweld tegen bewoners   3x

Masseerwerk rond Jan Wier & Novadic Kentron                     Jaap van Loon

Eind oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de vestiging van Novadic Ken-
tron aan het Jan Wierhof. Voor de verschillende ‘partijen’ betekent dit extra inzet om 
de plannen te realiseren of juist te blokkeren.

Een wooncomplex voor ouderen in de wijk in het pand van Jan Wier?
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− Intimidaties      14x
− Overmatig drankgebruik  11x
− Vernieling eigendommen  2x

Dit lijstje liep tot half september en is 
natuurlijk alweer gegroeid. Wat niet is 
opgenomen is het aantal politieoptredens, 
waarbij meerdere agenten – soms zelfs 
met wapenschilden – betrokken waren.

Beheeroverleg
“Ik mag wel stellen, dat het Beheerover-
leg nu echt verbeterd is”, meent Helma. 
“Er wordt sneller ingegrepen. Zo is het 
beruchte bankje op de hoek van de J. van 
Beverwijckstraat en de Ringbaan Oost 
inmiddels verwijderd. Het was overdag en 
in de avonduren een geliefde verzamel-
plek van patiënten van Jan Wier, die naast 
drank ook duidelijk met drugs bezig waren. 
’s Nachts werd het nogal eens gebruikt om 
erop te slapen.” 
Dat mag dan resultaat hebben; uit alles 
blijkt echter dat de komst van Novadic 
Kentron eigenlijk al rond is, want ook het 
burgerinitiatief wat de Commissie Jan Wier 
eind september heeft ingediend, werd 
door de politiek maar lauw ontvangen. Dit 
voorstel biedt een alternatief voor de leeg-

staande panden bij Jan Wier, namelijk een 
woonvoorziening voor ouderen. Begeleid 
wonen met zorg voor ouderen zou im-
mers heel goed in een behoefte van onze 
wijkbewoners kunnen voorzien. Er zijn twee 
projectontwikkelaars die geïnteresseerd 
zijn en er is een zorgorganisatie die dit 
plan graag verder wil uitwerken. Een goed 
alternatief, want het levert voor alle parti-
jen – met uitzondering natuurlijk Novadic 
Kentron – blije gezichten op.  

Informatieavond
Ondertussen is er een informatieavond 
voor bewoners van onze wijk geweest. “We 
hebben die avond belegd”, vertelt Helma, 
“omdat we als Commissie menen, dat 
bewoners die achter de Sacramentskerk 
wonen, nog veel te weinig op de hoogte 
zijn van de plannen en van de overlast die 
de directe omwonenden op dit moment al 
ervaren. We hebben ruim 200 gezinnen die 
regelmatig een mail van ons ontvangen, 
maar daarmee bereiken we nog te weinig 
mensen.” Het mag duidelijk zijn, dat de 
komst van nog meer zorgcliënten en de 
heroïneverstrekkingpost van invloed zullen 
zijn op de leefbaarheid in onze wijk.

Ik ben geschrokken van alle klachten over 
overlast in de buurt die de laatste tijd naar 
voren zijn gebracht. Aan de oppervlakte 

Goed dat er beheeroverleg Jan Wier is gestart

De Gemeente Tilburg heeft een beheeroverleg ingericht om klachten en incidenten in 
onze wijk zo efficiënt mogelijk te kunnen aanpakken en liefst voorkomen. 

lijkt de leefbaarheid in onze wijk immers 
als vanzelfsprekend in orde. Juist vanwege 
het gevarieerde karakter van onze wijk 
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zijn wij hier twaalf jaar geleden in de 
Prof. Dondersstraat komen wonen. Een 
wijk waar de geschiedenis van af druipt! 
Gelukkig heerst hier een gezonde sociale 
controle en men kijkt niet de andere kant 
op wanneer zich ongewenste situaties 
voordoen. Een belangrijke voorwaarde om 
tot sociale veiligheid te komen. Het is goed 
dat men in een beheeroverleg de ervaren 
overlast en criminaliteit in kaart brengt en 
kijkt naar een relatie met cliënten van Jan 
Wier. 

Gelukkig dringt ook de GGZ erop aan 
om klachten bij hen te melden, want de 
GGZ kan immers niet zonder een goed 
maatschappelijk draagvlak in de buurt. 
Omdat ik zelf in de zorg werkzaam ben, 
ken ik de achtergronden van mensen 
die een beroep doen op de (geestelijke) 
gezondheidszorg. Het zou goed zijn 
als de GGZ beter aan de wijk duidelijk 
maakt waar hij voor staat en welke groep 
mensen hij behandelt. Maar ook onze buurt 
kan zich niet onttrekken aan bepaalde 
maatschappelijke problematiek en zal 
daarvoor een zekere verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Wellicht kunnen op grond 
van bepaalde patronen en ‘looproutes’ 

surveillances worden afgestemd, zodat  
rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld 
spelende kinderen. De omvang van de 
overlast is wel dusdanig, dat concrete 
stappen gezet moeten worden om dit terug 
te dringen!

Het beheeroverleg heeft betrekking op 
de huidige overlast en staat los van de 
voorgenomen verhuizing van de Novadic-
Kentron voorzieningen. Uit het hernieuwde 
locatieonderzoek zal moeten blijken of een 
verdere concentratie van maatschappelijke 
voorzieningen (bijvoorbeeld voor 
verslavingszorg) verantwoord is. Daarbij 
zal het volgens mij vooral moeten gaan om 
de voorwaarde: beheersing van overlast.  
Om de omvang daarvan vast te stellen wil 
ik de commissie Jan Wierhof aanraden de 
Gemeente periodiek een representatieve 
veiligheidsenquête te laten houden bij 
bewoners in de omgeving van Jan Wier. Zo 
komt er meer inzicht in de (beleving van) de 
overlast en veiligheid. In de wijk Zorgvlied 
is dit middel met succes toegepast en bleek 
het veiligheidsgevoel de afgelopen twee 
jaar toegenomen. 

Hans Harbers

        Relatiecursus “ Houd me vast “  

 
 

   Start: na de herfstvakantie Aanmelden: 
   psychologiepraktijkbijsterveldenlaan.nl 
       Info : 013-5711893 / 06 28980215  
    E - mail  : psychotherapie@versatel.nl 
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Achter de voordeur bij de Werf                                   Willianne Verbakel

Natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig naar de huizen en zijn bewoners op het nieuwe 
stukje van onze wijk. Als plaatselijke variant van het bekende tv-programma ‘Hoe 
gastvrij is ?’ op een zaterdagmiddag maar eens aangebeld bij enkele huizen en 
gevraagd of we binnen mochten komen voor een kort interview.

Ludo, Hermiene en Jona van Beek

Bij de speeltuin…
In het eerste blok wonen Ludo (39) en 
Hermieke van Beek met hun kinderen Maro 
(8) en Jona (5). In maart zijn ze hier komen 
wonen. En waar ze eerst woonden? 
Ja, vanaf 2001 in de van Heutszstraat! 
Ludo pakt er de brochure bij die destijds 
van de Werf is gemaakt. Verbluffend hoe 
goed het plaatje van nu lijkt op de echte 
situatie. Ze hadden gelijk hun zinnen gezet 
op dit huis, maar helaas er was al een 
optie. “Gelukkig zagen die mensen hiervan 
af. En weet je waarom? Er zijn hier drie 
oude eikenbomen achter in de tuin blijven 
staan en dat vonden die mensen niks”, 
aldus Ludo.  Maar ondertussen geven deze 

drie oude bomen het huis juist een heel 
bijzonder karakter en “veel blaadjes straks 
in de tuin.” Voor de kinderen is er letterlijk 
een speeltuin voor de deur, want ze wonen 
echt vlak voor de Holle Boom. “In het begin 
waren we een beetje bang voor het kanaal 
met de kinderen, maar dat valt reuze mee. 
Ik verwacht ook niet dat dit een plek wordt 
voor hanggroep jongeren, want die zitten 
toch liever ergens waar ze zich onbespied 
wanen”, meldt Ludo.  De ruimte in het huis 
bevalt hen, de goede geluidsisolatie maar 
vooral het feit dat je zo lekker ver weg kunt 
kijken is heerlijk. “Leuk hoor als je een boot 
voorbij ziet varen.” Het mooie is ook dat het 
vóór de huizen totaal autovrij is. Voor de 
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Erik Koolen in zijn kluskleding

auto’s van de bewoners is er een speciaal 
afgesloten parkeerterrein.  Op de foto mist 
u Maro die naar een kinderfeestje is en 
speciale attentie voor de broek van Ludo: 
“Kan toch niet met deze broek op de foto?”  
En hij gaat snel zijn trainingsbroek vervan-
gen voor een andere. 

Van Hogendries naar  hoge woning
In het tweede blok – met de huizen die drie 
volledige verdiepingen tellen – treffen we 
Wim van Groessen (53) aan. Sinds 1 juni 
woont hij hier officieel met vrouw Caroline 
(49) en hun drie kinderen Wouter (19), 
Emma (18) en Berend (17). “We waren he-
lemaal niet van plan om te verhuizen, maar 
hadden ons toch maar aangemeld voor de 
voorlichtingsdag alweer drie jaar geleden, 
en zo is het gekomen”, vertelt Wim.
“Ja, wij woonden al in de buurt, in de Ho-
gendriesstraat. We hadden de kinderen ook 
nooit de buurt uit gekregen hoor. Kijk het 
was daar al een leuk plekje, maar dit uit-
zicht is nog vele malen mooier!”  Ze wonen 
in een blok van zes huizen die hetzelfde 
zijn en het leuke is bij zo’n nieuwbouwpro-
ject, dat je de buren al ontmoet bij de open 
dagen. 
“Nog moeite met de verkoop van je oude 
huis? Het staat nog te koop en staat op 
Funda in de Hogendriesstraat 19, met een 
voor-en achtertuin en vijf slaapkamers, voor 
een aantrekkelijke prijs.”  Bijzonder aan dat 
huis is de grote living van ruim 70 m2 met 

Wim van Groessen

een hoogte van 3,22 meter. Maar ook de 
schuur is een verhaal apart. Doordat achter 
de grond 70 cm. lager lag, is de schuur ‘in 
de grond’ gebouwd en moet je er met een 
trapje in. Leuk is wel dat zo de schuur klein 
oogt, maar juist veel ruimte biedt. 
Hoe ze het met de verhuizing gedaan 
hebben? “Ach”, zegt Caroline, ”dan zeiden 
we gewoon tegen de jongens: ga de eet-
tafel eens naar het nieuwe huis brengen 
en dan liepen ze te voet onder het viaduct 
door naar hier. Een verhuiswagen is er 
inderdaad niet aan te pas gekomen.” 

Eric de tuinman 
In het derde blok staan de huizen die het 
meest recent zijn opgeleverd. Sommige 
huizen zijn al bewoond en bij anderen ligt 
de benedenverdieping nog vol met bouw-
materialen.  In dit stuk van de Werf  zitten 
ze duidelijk nog in de klusfase. De huizen 
worden immers nagenoeg kaal opgeleverd. 
We bellen aan. Een twintiger (?) met 
werkkleding aan doet de deur open: “Nee 
de buurtkrant, die lees ik nooit. En ik heb 
ook geen tijd, want ik ben met hulptroepen 
aan de slag in de tuin en ik kan er zelf niet 
bij gaan zitten.” Een foto maken, mag wel. 
Voor zijn huis maken we een foto van Eric 
Koolen. “Ik woon hier niet alleen hoor, maar 
samen met mijn vriendin”. En ja, wellicht 
leest Eric de komende maand wel een keer 
de buurtkrant nu hij er zelf in staat?... 
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Lout Donders 

Ooit, jaren geleden, stond ik bij spoor 1 op het station van Tilburg met 
een treinkaartje in mijn hand. Eindbestemming: Peking. Via Berlijn, 
Warschau, tussenstop in Moskou en langs nog een aantal miljoenenst-

eden in Siberië, waarvan wij amper het bestaan kennen. Eindstation Peking dus. 
In de tijd dat een Europeaan op het station daar een bezienswaardigheid was. 
Via een contact dat ik daar opdeed, belandde ik op een avond in ’n wat louche 
striptent in een wat viezig achteraf straatje. Een Chinees meisje daar stortte zich 
ongevraagd en behoorlijk verveeld in een striptease-show. Minimaal gekleed, 
een jarretelgordel en donkere nylons. Tergend, tergend langzaam gingen die 
naar beneden. Onder het genot van een flesje lauw Tsingtao bier.

Deze geest maakt soms rare associaties. Het beeld van dat meisje komt deze 
weken op mijn netvlies als ik mijn Moerenburg-wandelingetje maak en naar de 
torenflat op de hoek van kanaal en haveningang kijk. Tergend langzaam worden 
de steigers afgebroken en verrijst het gebouw uit de constructie van staal en 
hout die lang als een verhullende kous om het gebouw stond. Maar er is een 
verschil! Waar in Peking het eindresultaat twee dunne witte benen waren, komt 
hier bij mij om de hoek iets moois en blijvends tevoorschijn. 

Ik hoorde al tot de categorie fans van het eerste uur: een hoog woongebouw 
als landmark op de grens tussen stad en land. Uitstijgend boven de Armhoef en 
opduikend in de Tilburgse skyline als je vanuit Oisterwijk komt, door de Moeren-
burg. Fan vanaf het eerste uur dus. In tegenstelling tot veel mensen die er direct 
naast wonen. Begrijpelijk: schaduw, drukte, verkeer, privacy, verkeer. 

Ik beperk me vandaag tot wat ik zie. Tot datgene dat uit die huls van steigerstaal 
en –hout voor het passerende oog ontbloot wordt. Mooie donkere stenen met 
hier en daar variatie in het metselwerk. Strakke symmetrie, op sommige plekken 
nét weer niet. Slank, rank, beetje trots, beetje sjiek. Een toren die zegt: ‘Hier 
ben ik!’ 

Elke dag is er weer een stukje steiger weg en een stukje toren zichtbaar. Lang-
zaam, nog langzamer dan dat meiske in Peking. Maar hier om de hoek is het wel 
mooier en blijvend. Soms denk ik: hadden we er nou toch maar een apparte-
ment gekocht. Maar als je erin woont zie je niet de hele dag hoe mooi het van 
buiten is. Als je er elke dag langs wandelt wel.   
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En, zoals vaak gebeurt 
in ons polderland, er 
groeide een compromis 
tussen beide partijen. 
Op dit moment is nog 
steeds niet zeker of 
de Sacramentskerk 
daadwerkelijk verkocht is; 
de zaak hangt op aankoop 
van de Vredeskerk aan 
de Ringbaan-West. De 
gemeente behandelt 
de problemen van 
beide kerken samen. 
De gemeente wil dat 
de Vredeskerk een 
gemeentelijk monument 
wordt en dat wil 
men samen met de 
herontwikkeling van de 
Sacramentskerk opgelost 
zien. Wethouder Marieke 
Moorman heeft toegezegd 
dat de planvorming van 
de Sacramentskerk niet 
te lang moet gaan duren 
– “voor het einde van het 
jaar” - en dat belangrijke 
delen van de kerk 
behouden moeten blijven.

Deel sloop 
De verwachting is dat de 
partijen gedrieën er wel 
uitkomen, te meer daar het 
bisdom van koers lijkt te 

Sloopkogel door de Sacramentskerk?      Toon van Gestel

Van de zomer schreef het Brabants Dagblad dat de Sacramentskerk verkocht is aan 
een projectontwikkelaar. Sinds 2005 is de kerk dicht en het heeft na een lange reeks 
van procedures (sinds 2001) niet de door de heemkundekring Triborch verlangde 
monumentenstatus verkregen. Slopen zei vervolgens het bisdom, behouden zei de 
gemeente. 

veranderen in zijn bouw- c.q. sloopbeleid 
van kerken. Het accent lijkt meer op 
opbouw te gaan liggen, terwijl het rigide 
standpunt van sloop in plaats van behoud 
wordt verlaten. Laatst kwamen protesten 

tegen dreigende sluiting (en sloop) van 
kerken in enkele omliggende gemeenten 
van Hilvarenbeek nog in het nieuws, 
waarbij het bisdom deze keer een wat 
mildere en opbouwende opstelling koos. 

Al het lood is inmiddels van de kerk verdwenen
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ervan te voorkomen, aldus het kerkbestuur. 
Daar doen recente bezoeken van het 
dievengilde ook geen goed aan, want die 
sloopten binnen van alles wat los en vast 
zat. Gelukkig heeft de politie laatst enkele 
booswichten op heterdaad betrapt. Volgens 
het eerdergenoemde krantenbericht heeft 
het kerkbestuur van de zomer het contract 
met kraakwacht Interim Vastgoedbeheer 
opgezegd. Dat heeft ook gevolgen 
gehad voor de pastorie, waar onlangs 
nog een aantal illegale krakers bezit van 
had genomen en waar de boel intussen 
behoorlijk in de vernieling is gegaan. Hoog 
tijd voor definitieve besluiten dus!  

Voorjaar
Mocht alles vanaf nu voorspoedig verlopen, 
dan zouden volgens welingelichte bronnen 
in het voorjaar de werkzaamheden rond 
de Sacramentskerk kunnen beginnen.  De 
verwachting is dat er geen procedures 
meer gevoerd zullen worden als de 
projectontwikkelaar met een goed, 
esthetisch verantwoord ontwerp komt. 
Dan is het een kwestie van niet al te veel 
tijd voordat de benodigde vergunningen 
verleend kunnen worden. De woordvoerder 
van de verantwoordelijk wethouder Marieke 
Moorman laat desgevraagd weten, dat er 
in de afgelopen periode geen besluiten 
genomen zijn door het college van 
Burgemeester en Wethouders en er dan 
ook geen nieuwe ontwikkelingen te melden 
zijn over de Sacramentskerk wat de 
gemeente Tilburg betreft.

Een verheugend signaal. 
Als alles doorgaat zoals met name 
de gemeente het graag ziet, blijft de 
hele voorkant (de westzijde) en het 
voorportaal met toren en te realiseren 
spits (!) behouden, maar wordt het hele 
middenschip en priesterkoor gesloopt. In 
de plaats daarvan komen appartementen in 
het duurdere segment. Het ontwikkelen van 
appartementen is een oud idee, waarvoor 
de Werkgroep Kerk en Klooster zich sinds 
jaar en dag sterk heeft gemaakt. Ook 
het behoud van de pastorie zou volgens 
bronnen rond het kerkbestuur in de plannen 
verzekerd zijn. Als projectontwikkelaar is 
De Bonth – van Hulten aan de slag gegaan.  
Wat het klooster betreft: daarover gaat 
de gemeente niet meer, omdat een deel 
ervan rijksmonument is en het gebouw al 
geruime tijd geleden verkocht is aan de 
intussen bekende Tilburger Paul van Mee, 
die ook getekend heeft voor de facelift van 
stadsbioscoop Cinecitta. 

Deplorabel
Intussen wordt de toestand van de 
Sacramentskerk als gebouw steeds meer 
deplorabel. Nadat om wat onduidelijke 
redenen het dak op instigatie van het 
nieuwe fusiebestuur van parochie De 
Goede Herder, waarvan de nu deelparochie 
Sacrament/Binnenstad sinds kort deel 
uitmaakt, van het aangebrachte koper 
was gestript, is het binnen aardig gaan 
lekken, zodat het er niet meer uitziet, aldus 
ingewijden. In juli zijn de koperen goten 
en overstortbakken verwijderd, om diefstal 

Die wijn is eigenlijk heel toepasselijk, want 
in feite is de expositie tot stand gekomen, 
dankzij een initiatief van Tineke en Cock 
Brok (‘Tico’) die hun wijnproeverij graag 
een speciaal cachet willen geven. Dat 

speciale tintje wordt gevormd door een ex-
positie van vijf kunstenaars en een serene 
omgeving, het Cenakel. Wie en wat staat in 
het artikel ‘Unieke expositie in het Cenakel’, 
elders in deze uitgave.

Inspiratie op de valreep                                                      Redactie

Twee buurtgenoten, Anne-Marie Smulders en Lieske Stieger, exposeren eind oktober 
in het Cenakel. Eigen werk tonen aan een heel divers publiek is spannend, maar ook 
uitdagend. Hoe de expositie eruit komt te zien, blijkt op het laatste moment besloten 
te worden. Met een glaasje wijn van ‘Tico’, blikken we even vooruit.
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Verwonderen
“Het is echt een diverse groep kun-
stenaars, die bijeen is gebracht”, vindt 
Lieske Stieger. “Vooraf zijn er geen 
selectiecriteria geweest. Iedereen heeft 
een eigen publiek en is er dus ook 
heel verschillend publiek. Amateur- en 
professionele kunst raken elkaar. Laat je 
dus verwonderen, kijk met eigen ogen, 
selecteer met eigen ogen.” Anne-Marie 
Smulders vult aan: “Iedere kunstenaar 
heeft zelf zijn eigen werk geselecteerd, 
wat hij of zij wil laten zien. Daar hebben 
we geen afspraken over gemaakt. We 
hebben alleen de plannen met elkaar 
besproken en ter plekke gekeken wie op 
welke plek gaat staan.” 
Het Cenakel is ook een heel aparte ruim-
te. Je bent toch in een gewijde omge-

ving met een serene rust die vanzelf van 
je vraagt om stil te worden. 

Keuze
Hoe komt een kunstenaar tot de keuze 
van wat er getoond gaat worden? 
Lieske: “Ik bekijk het praktisch. Mijn 
werken moeten dit keer op schilders-
ezels geëxposeerd kunnen worden. 
Een mooi drieluik kan ik dus niet kwijt. 
Daarnaast laat ik me inspireren door de 
omgeving. Delen van mijn serie ‘Gar-
dening angels’ horen in het Cenakel, dat 
vroeger immers een kapel was. Meestal 
ga ik ook in discussie met mezelf van 
wat ik wil laten zien. Ik laad een aantal 
werken in mijn auto en beslis ter plekke 
wat ik toon. Overigens vind ik een echt 
Bruin café de ultiem plek om te ex-
poseren, maar door de gehele ambi-
ance van donker en intiem komen mijn 
werken daar niet tot hun recht.”
Anne-Marie twijfelt tot het allerlaatste 
moment. “Ik vind het vreselijk moeilijk 
om keuzes te maken. Ik kan nu nog 
niet voorspellen wat ik ga laten zien. 
Ik geniet ervan om alledaagse dingen 

Lieske Stieger in haar element

Anne-Marie Smulders van ‘In the picture’
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te fotograferen. Daar zit geen doel achter. 
Soms stuit ik op heel onverwachte situaties 
op straat en die probeer ik dan te ‘vangen’ 
met mijn camera. 

Terugkijken
Beide dames zijn bepaald niet nerveus vlak 
voor de expositie. Anne-Marie: ‘Je stelt je 
natuurlijk wel kwetsbaar op. Je laat iets 
zien, waar je zelf heel trots op bent, maar 
waar een ander toch heel kritisch over kan 
zijn. Ikzelf ben daar heel nuchter in.” 
Kunst spreekt aan, of niet aan. 
Lieske: “Ik vind het zelf heel prettig om 

na een expositie terug te kijken. Hoe heb 
ik het zelf beleefd? Waarom en waarover 
kreeg ik vragen? Waarom lopen mensen 
in een keer door; kijken niet of nauwe-
lijks? Snappen ze een schilderij niet, terwijl 
ik van mezelf vind dat ik helder iets kan 
verbeelden? Zo ben ik daarna nog wel 
even bezig. Het helpt me ook mezelf verder 
te ontwikkelen; nieuwe wegen in te slaan. 
Dat geldt ook voor de wijze van exposeren. 
Van mij hoeft niet altijd alles opgehangen te 
worden. Het is toch ook heerlijk om bijvoor-
beeld door een stapeltje schilderijen heen 
te bladeren…”                                                      

Unieke expositie in het Cenakel 
 
Maar liefst 5 kunstenaars exposeren op 27 en 28 oktober a.s. in het Cenakel. Zij 
tonen een verscheidenheid aan disciplines en technieken. Daarnaast kunt u 
genieten van een heerlijke wijnproeverij. 
 
• Beeldhouwer Henk de Beer  

maakt figuratieve en abstracte beelden in steen en brons naar eigen idee of in 
opdracht maar steeds geïnspireerd op het dagelijks leven. In de 15 jaar dat hij zich 
hiermee bezig houdt, heeft hij verschillende binnen- en buitenbeelden op een aantal 
plaatsen in Nederland geplaatst. www.henkdebeer.exto.nl  

• Fotograaf Anne-Marie Smulders  
vat haar werk samen in de woorden: Spontane fotografie, momenten pakken, 
ongekunsteld, natuurlijk licht, alledaagse dingen, don’t say cheese, de straat, 
zwartwit. Naast werk in opdracht geeft zij ook cursussen en workshops digitale 
fotografie. www.annemariesmulders.nl 

• Lieske Stieger-Brouwers  
wil gedachten in haar werk vangen. Zij maakt schilderijen die rijk aan structuur zijn en 
warm van kleur, speelt met tekst en verweeft altijd ergens een verhaal in haar werk. 
Behalve in haar eigen atelier Stylyske is haar werk ook vaak op exposities te zien. 
www.lieske.nu.  

• Louise van Terheijden  
laat haar nieuwste werk zien, kleurrijke prints en draagbare kunst in de vorm van 
hangertjes.  www.louisevanterheijden.nl 

• Serva van Hooff  
uitte zich aanvankelijk creatief in dans maar richtte zich later op schilderen en recent 
op keramiek. Ze heeft een stijl ontwikkeld waarbij haar werken vaak voorzien zijn van 
glas en/of kristal waardoor de compositie steeds anders lijkt. www.atelieriedereen.com 

 
De wijnproeverij wordt verzorgd door Cock en Tineke Brok, zie: www.wijnvondst.nl  
De expositie is geopend op zaterdag 27 oktober van 14.00 tot 19.00 uur en op zondag 28 
oktober van 12.00 tot 17.00 uur. Adres: Cenakel 1, 5022 KK Tilburg (parkeren aan de 
overkant op de carpoolplaats). De entree is gratis. 
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“Het afgelopen jaar hebben klanten mij 
enorm geïnspireerd. Er wonen in onze 
wijk veel creatievelingen, kunstenaars en 
mensen die ook wel zo’n winkeltje zouden 
willen beginnen”, aldus eigenaresse Mirjam 
Ottenhoff. “Het leek mij daarom leuk om 
een deel van mijn winkelruimte beschik-
baar te stellen voor mensen met een goed 
idee of product. Immers, dat bevordert het 
contact met de bewoners en er is toch niets 
leukers dan een uniek cadeautje met een 
bijzonder verhaal te kopen of te krijgen?” 

Metamorfose
Binnenkort ondergaat het kleinste winkeltje 
van de Armhoefse Akkers een metamor-
fose, waardoor de producten van MUS en 
anderen nog beter tot hun recht komen. 
Mirjam: ”Maak je schilderijen, gehaakte 
slofjes, keramiek, ben je nagelstyliste, geef 
je workshops of bak je heerlijke cupcakes? 
Verkoop je (kinder)kleding, brocante, speel-
goed of heb jij een briljant idee? 

MUS shop in shop

Altijd al een winkeltje willen beginnen maar is de stap te groot? Of heb je het te druk 
om er werk van te maken? Huur dan bij MUS aan de Armhoefstraat een plank, stoel, 
vierkante meter of etalageruime. Extra voordeel: jouw producten komen ook gratis 
terecht in de webshop Musthave.nl.

Zolang jouw product aansluit bij het MUS-
concept, ben je van harte welkom om tegen 
aantrekkelijke voorwaarden ruimte te huren 
in de winkel.” 
De prijzen voor de huur van een deel 
van de winkel variëren tussen de 55,00 
en 62,50 euro per m2 per maand. Wie nu 
inschrijft vóór 22 oktober, ontvangt een 
instapkorting van 50%, dus twee maanden 
voor de prijs van één. Interesse? Loop 
even binnen bij de winkel, dan zie je me-
teen ook de mogelijkheden. 
MUS is open van woensdag t/m vrijdag tus-
sen 13:30 – 19.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 18.00 uur. 

	   	   	   	   	  
wonen	   kinderen	   vintage	   bijoux	   gadgets	  

 

 

Magische opening van speeltuin De Holle Boom
“Komt De Holle Boom eigenlijk nog terug?” Een vraag die vaak werd gesteld, zelfs 
toen de toestellen er al lang stonden. Blijkbaar kwam niet iedereen er in de buurt 
om een kijkje te nemen. Tijd om daar verandering in te brengen en dat lukte… Het 
was een drukke boel in De Holle Boom, op woensdagmiddag 26 september, toen de 
officiële (her)opening werd gevierd. Ongeveer 160 kinderen en veel ouders waren van 
de partij.

Na ruim twee jaar zonder deze speelplek 
in de wijk, werden de speeltoestellen 
afgelopen juli weer teruggeplaatst. Begin 
september volgde de kabelbaan, dus 
toen leek het weer wat meer op de oude 

vertrouwde Holle Boom. Natuurlijk is alles 
anders nu er huizen omheen staan, maar 
dat heeft voor- en nadelen. In ieder geval 
wordt er al weer volop gespeeld en dat 
wilden we op 26 september vieren.
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Goochelaar
Wijkwethouder Marieke Moorman verrichtte 
de officiële opening door het lint door te 
knippen dat voor een groot Holle-Boom-
spandoek was gespannen. De wethouder 
vertelde dat ze het belangrijk vindt dat 
kinderen uit de Armhoefse Akkers en 
Hoogvenne hun speelplek weer terug 
hebben. Alle kinderen kropen ‘door’ de 
geschilderde holle boom en kwamen zo 
in de speeltuin. Daar wachtte goochelaar 
Justin en samen met Marieke Moorman 
zorgde hij voor een magische openingsact!
Ook daarna konden de kinderen 
nog genieten van Justins trucs en 
goochelkunsten, én van veel lekkers. 
Triborgh Gebiedsontwikkeling, actief op De 

Werf, zorgde voor een ijswagen, waar ieder 
kind ook nog een lekker ijsje mocht halen. 
Een gezellige en geslaagde middag!

Al sinds juli is er in De Holle Boom een 
beheergroepje actief. Zij dragen mede 
zorg voor een schone en veilige speeltuin, 
door om de beurt een soort van ‘dienst’ te 
draaien. 
Woon je in de buurt en wil je ook meedoen 
in dit groepje, meld je dan aan via 
buurtraad@hotmail.com. Het kost niet veel 
tijd, maar geeft wel gezelligheid en het 
gevoel dat je iets voor je buurt doet.

Ineke van Kasteren en de Werkgroep 
Spelenplan

Met suc6, kleinschalige huiswerkbegeleiding          Anneke van der Avoird

Voor veel leerlingen gaat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs 
gepaard met stress: hoe zorg je ervoor dat je huiswerk op tijd af is en hoe houd je ook 
nog tijd over voor andere bezigheden, zoals sporten of het rondbrengen van een krant 
of reclamefolders? Een goede planning en de juiste studievaardigheden kunnen je 
daarbij helpen.

Margo Mutsaers

In haar huis aan de Hoevense 
Kanaaldijk 65 is Margo Mutsaers 
onlangs gestart met een 
laagdrempelig huiskamerproject. 
In haar gezellige, zeer ruime 
huiskamer biedt zij aan groepen 
van maximaal 6 personen 
huiswerkbegeleiding aan, 
voornamelijk voor leerlingen 
van het 1e en 2e jaar van het 
voortgezet onderwijs. 
Margot: “Ik houd van pubers 
en ik wil graag dat zij goede 
resultaten bereiken en meer 
zelfvertrouwen krijgen. De 
kleinschaligheid en de huiselijke 

sfeer zullen zeker daartoe bijdragen.” Ze is 
gepokt en gemazeld in het onderwijs. Na 
haar opleiding aan de Pabo volgde zij met 
succes een studie Pedagogiek. Inmiddels 
kan ze bogen op veel jaren ervaring in het 
speciaal basisonderwijs, MBO, ROC, met 
jongeren en volwassenen.

Structuur en volgorde
Bij de huiswerkbegeleiding zal Margo 
vooral de nadruk leggen op:
−	 Het plannen van het huiswerk, waarbij 

een juiste volgorde belangrijk is. 
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Hoezo respect?
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−	 Bijvoorbeeld: 
begin met een lichte taak en dan een 
zwaardere, geen twee talen vlak na 
elkaar.

−	 Verbeteren van de concentratie, 
waarbij het goed leren lezen van 
teksten een wezenlijk onderdeel is.

−	 Vermindering van de spanning voor 
proefwerken.

Daarnaast laat Margo de leerlingen 
geregeld een oefening maken met 
betrekking tot de studievaardigheid. 
Ze vindt het belangrijk dat leerlingen 
ontspannen aan hun huiswerk beginnen. 

Daarom staat er bij binnenkomst thee 
met iets lekkers voor hen klaar. Ook is er 
tussendoor even pauze.

Huiswerkbegeleiding is mogelijk op maan-
dag, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag 
tussen 14.30 uur en 17.30 uur.  De exacte 
tijden kunnen in overleg met de leerling 
afgesproken worden. 
Voor nadere informatie en tarieven van de 
huiswerkbegeleiding kunt u terecht op de 
website: 
www.huiswerkbegeleidingmetsuc6.nl 
of bel 06 473 238 59.

In 2009 hebben we het 60-jarig bestaan 
gevierd en met genoegen constateren we 
dat onze Pelgrimhoeve nog steeds een 
belangrijke buurtfunctie vervult. Je kunt het 
gerust ons wijkcentrum noemen, waarin 
steeds weer terugkerende festiviteiten en 
activiteiten plaatsvinden. Carnaval en met 
name ook het kindercarnaval vindt er elk 
jaar weer zijn thuis. Daarnaast vinden onze 
ouderen er ook hun plek tijdens o.a. het 
periodieke rikconcours, en ook het KBO-
Sacrament organiseert er met regelmaat 
zijn bijeenkomst. Ook buurtbijeenkomsten 
naar aanleiding van belangrijke issues die 
er spelen in de wijk vinden er hun domi-
cilie. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de 
bijeenkomsten over de toekomst van kerk 
en klooster. 

Knooppunt
Het bestuurslidmaatschap brengt je in con-
tact met een belangrijk sociaal knooppunt 
in de wijk, en dat maakt het interessant om 
te doen. Daarnaast levert dit vrijwilliger-
swerk u gratis een steevast goed gevoel 
op, want geven is vaak net zo leuk als krij-
gen. Is het veel werk dan? Nee, beslist niet. 
We komen tweemaandelijks bijeen voor 
overleg en stemmen dan voorkomende 
buurtwerkzaamheden op elkaar af. We 
vragen man en vrouw , oud en jong, om te 
reageren, waarbij de laatste van de twee 
onze positief-discriminatoire voorkeur 
hebben. Hebben wij uw interesse gewekt? 
Neem dan gerust contact op met ons: 
tel. 536 39 74, of mail naar  
tovgestel@home.nl.

Stichting Pelgrimhoeve, Toon van Gestel

Oproep kandidaten bestuur stichting Pelgrimhoeve

Omdat binnenkort een zetel vacant komt in ons stichtingsbestuur zijn wij op zoek 
naar een geschikte opvolg(st)er. Het bestuur bewaakt in samenwerking met de be-
heerders de dagelijkse gang van zaken rond de Pelgrimhoeve. 
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Kom naar de senioren-lunch in de Pelgrimhoeve! 
 
We willen alle 60+-ers in de wijk uitnodigen voor een gezellige middag in de 
Pelgrimhoeve, georganiseerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers. 
Wanneer? Vrijdag 9 november van 12.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur. 
 
We hebben deze keer het volgende voor u bedacht: we vragen aan iedereen die komt iets 
lekkers mee te brengen, liefst iets wat zelf is gemaakt. Denk daarbij aan zoete hapjes of 
iets hartigs. Het hoeft niet veel te zijn (denk aan een high tea of borrelhapjes). Laat uw 
creativiteit werken. Als iedereen voor enkele hapjes zorgt (totaal voor ong. 1 persoon), is er 
voldoende. Geef op de bon aan wat u wilt meebrengen, zodat we een overzicht hebben 
van alle hapjes. 
Wij zorgen voor de onovertroffen soep van Willy van de Pelgrimhoeve en enkele drankjes,  
en we willen graag een buffet inrichten met wat u meebrengt. Er zijn verder aan de middag 
geen kosten verbonden (behalve de kosten die u maakt voor de eigen hapjes). 
 
We weten dat er veel mensen in de wijk zijn die iets aparts kunnen en dat best eens op het 
podium willen laten zien. Daarom vragen we ook wie er op deze middag een klein 
optreden zou willen verzorgen. Een act, een lied, een nummer met een instrument, een 
gedicht voordragen… Wat u maar wilt. Alleen of samen met anderen. We nemen van 
tevoren nog contact op met degenen die zich inschrijven. We hopen op verschillende 
optredens! 
Ook zullen we nog even met u  praten over voorzieningen in onze wijk, speciaal voor uw 
leeftijdsgroep. Het is belangrijk dat we ieders mening horen en dat iedereen mee kan 
praten.  
 
Laat  vóór 25 oktober met onderstaande strook weten of we op uw komst mogen rekenen. 
Lever de strook in op J.P. Coenstraat 34a. Voor verdere informatie:  Kitty Lumens, 
ouderenwerker Twern, tel. 542 57 29, e-mail: kittylumens@twern.nl.  
 
We hopen u te zien op 9 november in de Pelgrimhoeve! 
 
Vriendelijk groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ja, ik kom / wij komen op 9 november naar de 60+-bijeenkomst in de Pelgrimhoeve  
en neem een (zelfgemaakte) bijdrage mee voor het buffet. 
 
Naam / namen:………………………………………………………………………………………. 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:………………………………………………………………... Telnr………………………… 
 
Ik breng mee voor het buffet:………………………………………………………………………. 
 
Ik verzorg / wij verzorgen een optreden. (Wilt u dit kort omschrijven, plus de tijdsduur).  
 
………………………………………………………………………………………………………….  
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Rikavonden 
16 en 23 oktober 
Aanvang 19.30 uur 

 
De laatste twee avonden van een cyclus! 

Gezellig een avondje rikken met buurtbewoners. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan Kika, het 

streven om kinderen kankervrij te krijgen. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Tonpraten 2012 
Zondag 28 oktober 
Aanvang 14.00 uur 

 
De Kaauw Errepels organiseren in samen werking met de 

Pelgrimhoeve ook dit jaar weer de overbekende Tonpraatmiddag. 
Dit jaar stappen in ieder geval in de ton: 

Ludo van Vliet (Tilburg) 
Vincent van Rijsewijk (Berkel Enschot) 

Piet Derix (Goirle) 
Ronald Maas (Biezenmortel) 

Lion Spijkers (Tilburg) 
Toon van Erp (Tilburg) 

 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor 6 euro en in de 

voorverkoop voor 5 euro. U kunt de kaart in de voorverkoop 
bestellen via: pelgrimhoeve@home.nl, Na ontvangst van uw 

bestelling hoort u wanneer de kaarten afgehaald kunnen worden.. 
 

 
Veiling voor kankerbestrijding 

Zaterdagavond 24 november 
 

Voor de 2e keer organiseert Ingeborg Bosch  
een veiling.  

Dit keer gaat de opbrengst naar gijsjeeigenwijsje,com.  
Kaarten kosten 3 euro. Voorverkoop start  

op 22 oktober.  
Meer informatie Ingeborg Bosch, tel. 06 480 703 87, of 

mail via rooijakkers-bosch@tele2.nl. 
  

 

 

De Pelgrimhoeve, tel. 536 21 16 , mail pelgrimhoeve@home.nl 
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Het  werd een gezellige dag. Omdat 
de heenreis zo voorspoedig ging, was 
er nog tijd over voor een korte rondrit 
door Den Haag, langs het Binnenhof 
en het Mauritshuis dat in de steigers 
stond. Langs veel ambassades reden 
we naar Scheveningen waar we de 
zee nog even zagen voordat we bij het 
Gemeentemuseum aankwamen. Eerst 
even een kopje koffie en toen begon 
de rondleiding langs de oude meesters 
van het Mauritshuis, die tijdelijk in het 
Gemeentemuseum hangen. De gidsen 
waren niet de eerste de beste en wisten 
veel over de geschiedenis van deze 
prachtige schilderijen te vertellen.
Na een lekkere lunch en wat ruimte om 
zelf in het museum rond te kijken, was het 
tijd voor een rondleiding langs de moderne 
kunstcollectie van het Gemeentemuseum 
zelf. Ook hier hoorden we veel interessante 
informatie, die door onze buurtbewoners 
goed werd ontvangen.

Geslaagd uitstapje naar Den Haag

Op vrijdag 21 september vertrok al vroeg de Museum Plus Bus vanaf de Pelgrimsweg. 
In de bus zaten ruim veertig senioren uit de Armhoefse Akkers. Zij waren uitgenodigd 
door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers om mee te gaan naar Den Haag. Dit 
uitstapje werd gesponsord door de BankGiroLoterij, dus dat was een mooie kans.

We puften nog even uit voor een drankje 
in het restaurant naast het museum en 
namen toen de bus terug naar Tilburg. Wel 
wat drukker op de weg, maar we zaten 
comfortabel dus we kwamen er wel. Zoals 
gepland waren we iets na half zeven terug 
op de Pelgrimsweg. Aan de reacties van de 
reizigers te merken was het een geslaagde 
dag en dat vonden we zelf als netwerk 
zeker ook! Bedankt voor jullie enthousiaste 
deelname!

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Op dit moment is Erik van Poppel - wie kent 
hem niet van de KVW of als “wijk”-make-
laar - de jongste deelnemer. Yvon Petit is 
de oudste en haar kent ook bijna iedereen 
van Carnaval in de Pelgrimhoeve of van 
vroeger, als rechterhand van de pastoor in 
de Sacramentskerk. 

We zijn dringend op zoek naar een paar 

extra (jonge of oudere) mensen, omdat we 
bijna geen enkele week met 6 tegen 6 kun-
nen spelen. We spelen elke woensdaga-
vond van acht tot negen uur in de gymzaal 
van de Armhoefse Akkers. Geen topniveau, 
maar wel lekker vlot. De contributie be-
draagt slechts 5 euro per maand. In de 
zomervakantie ligt het stil.
Als u niet zeker weet of het iets voor u is, 
kom dan een keer kijken! Heeft u nog vra-
gen of interesse dan  kunt u contact opne-
men met Corin Sweegers ( 536 80 01 of 
Marie Louise Mutsaers ( 535 25 09.

Volleyballers gezocht                                                    Corin Sweegers

Op woensdagavond wordt er door een groep senioren in de wijk volleybal gespeeld. 
Het is een gemixte groep actieve mensen. Van jong tot oud, mannen en vrouwen. 
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Carport te huur
Locatie: J.P. Coenstraat 27 voor 40,- euro per maand.  Tel. 06 400 260 53 (na 18.00 uur).
(s.v.p. geen sms-berichten of voicemail)

Oppas gezocht 
Voor onze Teun van 16 maanden zoeken we een oppas voor een avond in het weekend, 
zo’n twee keer per maand. Reacties naar Mascha Meulenbroek, tel. 535 51 14.

Te huur in de Franse Ardennen 
In de landelijke omgeving van 100 jaar terug, maar met alle comfort van nu, een vrijstaand 
huisje, voor 2 of 3 personen. Op 3 uur rijden van Tilburg, ook voor weekends, om even tot 
rust te komen.  Voor meer informatie tel. 536 51 81.

Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website: www.wilvanleijsen.nl of bel: 544 54 55.

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 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. 



25

Garage te huur
Gelegen aan de Bosscheweg 274a (tegenover Blauwe Olifant).
Info: notenboom2010@hotmail.com,  tel. 06 107 331 46.

Hulp in de huishouding aangeboden
Ik ben Karolina en ik ben schoonmaakster. Heb je hulp nodig thuis of in je bedrijf?
Mijn telefoonnummer  is 06 440 044 42. Dagen en tijden in overleg.

Aangeboden: saxofoon- of klarinetles 
Bij MastersMusic, Carré 32A, Tilburg. 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.

De rommelmarkt op 16 september van de Kauw Errepels was een succes. Het was 
wel even aanpezen voor de verkopers, want vanwege een feest konden ze pas 

’s morgens vroeg terecht in de Pelgrimhoeve. Ook het voorplein werd vol gezet en 
meteen vanaf het begin zat de loop er in. De opbrengst was goed en die wordt 

besteed aan de organisatie van het 44-jarig jubileum van de Kauw Errepels in 2014.
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BUURTAGENDA 

16 + 23 
okt. 

Aanvang 19,30 uur Pelgrimhoeve 
Rikken ten bate van Kinderkankerfonds (Kika) 

28 okt. Aanvang 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraten 2012 

3 nov. Aanvang 10.00 uur Moerenburg 
Schoonmaakactie 

5 nov. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Spellenavond georganiseerd door Ludens013 

9 nov. 12.00-16.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorenlunch met diverse optredens 

24 nov. Aanvang 20.30 uur Pelgrimhoeve 
Veiling voor kankerbestrijding 

 
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:  

25 oktober 

  9 november 

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

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

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

Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om 20.30 uur . 
Eerstvolgende vergadering 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 in de ruimte van de Buurtraad in de Van Heutszstraat 
1a. op maandag 22 oktober, 5 en 19 november van 19.00 - 
20.00 uur. Bellen bij de Buurtraad/prikpost. 

  
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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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, 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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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


