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Een laatste groet van Toon als hoofdredacteur (zie pag. 3)
(foto Toine Kocx)

- Paul's engelen in de Heuvelkerk
- Afscheid van bomen in de straat 
- Bijzondere mensen én grandioze plek 
- Heroïne-unit op Jan Wierhof
- Juffrouw Joop kleutert door
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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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 Maandelijks vergaderen, ja dat hoort erbij! 
Iedere tweede woensdag  (inmiddels don-
derdag) van de maand komt de redactie 
samen bij mederedactielid Corin Sweegers. 
Met voldoende koffie en thee en grote 
schalen met koekjes en snoepjes en Toon 
aan de kop van de tafel kon de vergade-
ring beginnen en de agenda afgewerkt… 
Opvallend: de vergaderingen waren een 
stuk korter als er die avond nog gevoetbald 
werd! De macht van de voorzitter.  

Als de redactieleden te luidruchtig werden 
en door elkaar heen tetterden, dan trad hij 
streng op: “Kan het even centraal!?”  Wij 
voelden ons dan een beetje als zijn leerlin-
gen op het ROC…..maar eigenlijk wilde hij 
gewoon niets missen van wat er allemaal 
besproken werd. 
Hij was gewoon apetrots op ‘zijn’ buurt-
krant: “Ik vind het echt één van de mooiste 
buurtkranten van Tilburg, misschien wel de 

mooiste”, heeft hij herhaaldelijk gezegd. Hij 
was dan ook hartstikke blij toen de Buurt-
raad besloot om te buurtkrant financieel te 
blijven ondersteunen ondanks de teruglo-
pende gemeentelijke subsidie. 

Iedere maand kregen wij als redactie als 
de buurtkrant klaar was, weer een mailtje 
met een poëtische tekst. Voor zijn laatste 
buurtkrant van juni 2013 schreef hij ons: 
“Het juninummer staat op de Gmail van de 
buurtkrant te pronken! Komt dat zien, komt 
dat zien!...”

Beste Toon, waarschijnlijk ontdek je in de 
nieuwe buurtkranten wel eens een lelijke 
stijlfout of een ander taalkundige omissie… 
we doen ons best!! Bedankt voor al je tijd 
en energie die je in de buurtkrant hebt ge-
stopt en je eigen ‘toon of voice’ waarmee je 
jarenlang vrijwillig de redactie hebt geleid.  

Uw buurtkrant zonder TOON                                             Redactie buurtkrant

Jaja, onze Toon (van Gestel) heeft na 13 jaar als hoofd-/ eindredacteur afscheid ge-
nomen van de redactie van de buurtkrant!  Graag geven we u een inkijkje hoe het was 
met Toon als ‘baas’, als eerbetoon aan hem en zijn bijdrage aan dit wijkblad.  
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Zen-‐meditatie	  is	  praktisch	  en	  inspirerend	  

voor	  je	  dagelijks	  leven	  en	  werk.	  
Informatie	  over	  cursussen,	  workshops	  en	  

coaching	  op	  www.zen.nl/tilburg	  
of	  bij	  lilian@zen.nl	  /	  06-‐22433219	  

Illustratie Dick Bruna ©  copyright mercis bv 2012 

 
Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           
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“Het begint met kijken naar een poes die 
ligt te slapen of een kindje dat speelt. En 
dan groeit het uit tot iets groters. Met mijn 
penseel of potlood loop ik achter het leven 
aan. Ik weet van tevoren lang niet altijd wat 
er uit komt”, legt Paul uit. Dat dat prachtige 
tekeningen, etsen, grafieken en aquarellen 
oplevert, is te zien op zijn exposities. Maar 
ook zijn website geeft een goed beeld van 
zijn werk:  www.paulvandongen.com.
 
Mannen, vrouwen, engelen en hommels 
Als ik het atelier van Paul binnenkom in de 
Oisterwijksebaan wordt mijn oog meteen 
getrokken naar een ets van drie springen-
de mannen, die een groot deel van de 
achterwand in beslag neemt. Een enorm 
werk, krachtig en zeer gedetailleerd. Ook 
de kleurrijke aquarellen van vrouwen aan 
de ene en de etsen van engelen aan de 

andere muur van het atelier trekken de 
aandacht. Wat een verschillende sferen 
en technieken. “Het hangt van mijn ge-
moedstoestand af, met welk werk ik bezig 
ben”, licht Paul toe. “Soms heb ik zin om 
aan een tekening van een aartsengel en 
een duivel te werken, dan weer meer aan 
een aquarel van een vrouw. Ik teken vooral 
graag mensen waar iets mee gebeurd is.” 
Maar ook de natuur is een inspiratiebron. 
Op zijn werktafel liggen wat dode hommels 
als studiemateriaal. Ik ben zeer benieuwd 
naar de afdruk van de etsplaat die hij me 
laat zien: een reeks hommeltjes, heel fijn 
geëtst, vliegend op een rijtje…

Portretten en lastige koeien 
Toen Paul een jaar of tien was, kwam zijn 
broer eens thuis met een stripverhaal van 
Tarzan. Striptekenaar worden, dat wilde hij 
ook. Sindsdien is hij niet meer gestopt met 
tekenen. Omdat er geen opleiding was voor 
striptekenaar, ging hij naar de kunstacade-
mie in Breda. En na zijn opleiding ging hij 
verder met wat hij daarvoor eigenlijk ook 
al deed: tekenen op papier. Hij heeft altijd 
van zijn werk kunnen leven. En alhoewel 

Met penseel en potlood achter het leven aan                       Judith Doljé

“Met verwondering naar het leven blijven kijken en zien hoe mooi de dingen in elkaar 
zitten.” De inspiratie voor zijn tekeningen vindt kunstenaar en wijkbewoner Paul van 
Dongen vaak in zijn naaste omgeving. Zijn werk is nu ook te zien op twee exposities 
in Tilburg.

Paul van Dongen
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De een ziet vooral het Bonbonnetje, de 
ander kijkt graag naar het kanaal en de 
(nu nog) groene overkant.  Een derde ziet 
vooral het groen van het onkruid. Wat ze 
gemeen hebben is een mooi appartement 
met een woon- en slaapkamer, een 
keukenhoek en eigen sanitair. En dat was 
wel eens anders in de afgelopen jaren. 
Alle bewoners hebben een historie met  
(teveel) drank. De meesten belandden 
daardoor in een zorginstelling. Allemaal 
kregen ze te maken met de verslavingszorg 
die hen met pillen en gesprekken van hun 
jarenlange verslaving afhielp. In principe 
drinkt nu geen van hen meer alcohol. 
Maar er zijn vele jaren verlopen, voordat 
ze in de Armhoefse Akkers belandden. 
Sommigen via een woonvoorziening op 
een flat in Tilburg-Noord,  anderen via een 
voorzie-ning op Broekhoven of via een 

(herhaald) verblijf in een verpleegtehuis. 
Het betekende voor allen het verlies van 
een eigen (huur)woning, gezondheid en 
terechtkomen in één kamer, zonder eigen 
voorzieningen. Nu dankzij RIBW en de 
AWBZ* kunnen ze - weliswaar begeleid 
- weer wonen in een eigen appartement.  
Denk niet dat het jou niet kan overkomen. 

Aan de fles
Zo is Mieke pardoes aan de fles geraakt, 
toen zij haar broer dood vond na verhang-
ing. “Die fles stond daar en ik heb hem aan 
mijn mond gezet.”  Het kostte haar uitein-
delijk haar huwelijk, haar woning en haar 
gezondheid. Maar wie zegt dat je gemak-
kelijk zoiets tragisch verwerkt? Nu is Mieke 
heel blij met haar nieuwe woning, die erg 
goed bevalt. Ze kan lekker op straat kijken, 
er komen mensen langs die zwaaien, ze is 

“Een grandioze plek!”                                              Yvonne Thomassen

Een uitspraak van een van de nieuwe wijkbewoners van de woonvoorziening van 
RIBW, een instelling die mensen met een psychiatrische achtergrond begeleiding 
biedt. “Al heb ik op straat niets verloren”, zegt een volgende. Tekenend voor de sfeer 
onder deze wijkbewoners die sinds maart 2013 hun intrek hebben genomen in de 
negentien gloednieuwe appartementen op de Werf.

ook hij wel iets merkt van de crisis, gaat 
het allemaal toch nog goed genoeg. Hij 
heeft ook dit jaar weer meerdere werken 
verkocht. “Alhoewel mijn ateliers steeds 
kleiner worden”, lacht hij. Hij werkt nu in 
een ‘schuur’ in zijn achtertuin. Maar dat is 
wel zo handig soms. Hij heeft een gezin 
met drie kinderen, waaronder nog een 
kleintje van anderhalf  jaar. ”En in mijn 
leven lopen privé en werk altijd door elkaar 
heen.” Dat gaat overigens niet ten koste 
van het werk. Paul is zeer gedisciplineerd. 
Dat is ook nodig, hij werkt ambachtelijk en 
moet zijn uren maken. Naast zijn vrije werk 
heeft hij ook geregeld een opdracht. Por-
tretten van kinderen bijvoorbeeld, maar ook 
een staatssecretaris en een concertpianist 
heeft hij op papier gezet. Hij laat me nog 
wat tekeningen zien. Wilgen en landschap-

pen die me bekend voorkomen. Is dat niet 
Moerenburg? Inderdaad, ook Moerenburg 
is een inspiratiebron. Hij vindt het heerlijk 
om daar gewoon wat te tekenen en niet 
met kunst bezig te zijn. Wilgen, paarden, 
koeien… “weet je dat koeien best lastig zijn 
om op papier te zetten?” Hij heeft toch wel 
tien, twaalf werken van Moerenburg, schat 
hij. Misschien een leuk idee om eens een 
‘Moerenburg expositie’ te organiseren.

Op dit moment wordt zijn werk getoond in 
Galerie Contrast, Besterdring 46, van 21 
september tot 2 november waar ook vier 
kleurenetsen van hem te zien zijn. Van 13 
oktober tot 30 november zijn er diverse 
tekeningen en kleurenetsen van zijn hand 
te zien in de Heuvelkerk met als thema: 
‘Engelen in Bijbelverhalen’.
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José, Mieke en Peter in de tuin

niet meer alleen.  Ze neemt deel aan uit-
stapjes en gaat naar de dagactiviteiten. Ze 
kent de buurt wel, haar zus woonde er. Ze 
heeft wel een idee voor het Bonbonnetje: 
“kan daar geen koffie gedronken worden en 
activiteiten georganiseerd?”

Beetje stil
Peter komt uit een ander stukje Tilburg, de 
Trouwlaan, een levendiger buurt dan de 
Werf. Maar ook hij is heel tevreden met zijn 
nieuwe appartement, al vindt hij het een 
beetje stil voor de deur. Hij is graag “op z’n 
eigen,  een shagje roken, muziek luisteren.”  
Ook hij neemt deel aan de dagactiviteiten 
en houdt graag alles in de gaten vanuit 
zijn kamer “gewoon, dingen die opvallen.”  
Sinds hij jaren geleden zijn heup brak bij 
een motorcross gaat lopen wat moeizamer, 
vandaar dat hij meer binnen zit. Ook voor 
Peter was het leven niet simpel nadat zijn 
vrouw twaalf jaren terug is overleden. Hij 
kwam hier via het verpleeghuis. Peter heeft 
regelmatig contact met zijn drie dochters, 
zijn schoonzonen, de twee kleinkinderen 
en verdere familie. Sinds kort woont hij 
samen met een parkiet, “die nog moet leren 
praten.” Het stadstrand aan de overkant 
mag van hem volgend jaar weer terugko-
men.

Toeval
José is blij met het toeval dat haar vanuit 
een voorziening aan de Broekhovenseweg 
hier deed belanden; het bevalt goed. Sinds 
kort is ze ook uit de rolstoel en kan ze 
lopen met de rollator: “vanmorgen te voet 
naar de huisarts geweest op de Prinsen-
hoeven.”  Ze is blij met de verzorging “het 
is hier goed van eten en drinken en ik ben 
niet meer alleen, we eten meestal met z’n 
elven samen.” Ze neemt ook graag deel 
aan de dagactiviteiten in de Goirkestraat 
en IJskelderstraat. Of ze dat ook wil in het 
buurthuis weet ze niet zo goed. Ook José 
is meer gaan drinken dan goed voor haar 
was na de desastreuze hartaanval  van 
haar man dertien jaar terug, waardoor ook 
voor haar de eigen woning verdween en 
haar gezondheid fors achteruit ging. Ze 
heeft lang verderop op de Ringbaan Oost 
gewoond, maar kent de buurt wel door haar 
dochter die er woont “vlak bij de kerk.”
Zo heeft aan dit stukje van de Werft ieder 
zijn eigen historie, maar iedereen is blij hier 
te zijn terechtgekomen.      
 

* Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten, onder 
meer financier voor verblijf en verzorging.
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Elk jaar is het organisatiecomité weer blij 
verrast door het grote aantal deelnemers. 
Hieruit blijkt niet alleen de betrokkenheid 
bij het gebied van veel mensen, maar ook 
dat deelname aan deze dag gezellig is. 
Vele handen maken licht werk en dat geldt 
ook hier. Je gaat zeer zeker ‘s middags 
naar huis met een voldaan gevoel, omdat 
je samen een klus hebt geklaard. Evenals 
voorgaande jaren sluit de actie aan bij de 
Nationale Natuurwerkdag.

Alleen ochtend
Na de koffie/thee, verzorgd door de 
mensen van Raakveld, wordt in klei-
ne ploegjes een deel van Moerenburg 
schoongemaakt. Er zijn voldoende werk-
materialen aanwezig en verder leveren de 
gemeente Tilburg, afdeling Stadstoezicht, 
Ton Verhoeven (toezichthouder buitenge-
bied),  Diamant, Erwin Lejeune, het BAT 
en ‘Verrijk je wijk’. hun jaarlijkse bijdrage. 
Rond 13.00 uur wordt het werk afgesloten 
bij manege Hooijen met een kop soep voor 

Vorig jaar troffen de vrijwilligers geen 
lekker weer bij de schoonmaakactie

02/11 Moerenburg schoonmaakactie

Iedereen die ‘iets heeft’ met Moerenburg en die het prettig vindt om met anderen 
uit de wijk een zaterdag in de natuur  te werken wordt uitgenodigd om op 2 novem-
ber vóór 09.00 uur bij de ‘Waterzuivering Moerenburg’ te zijn voor de jaarlijkse 
schoonmaakactie.

alle vrijwilligers. De rest van de lunch moet 
je zelf meenemen.
In verband met de voorbereidingen wordt 
aanmelding op prijs gesteld, maar is niet 
noodzakelijk voor de deelname. Het is 
verstandig om met de fiets te komen omdat 
het gebied uitgestrekt is. 
Het organiserend comité bestaat uit: Ad de 
Beer, José Couwenberg, Ingrid Maas, Jos 
Parren en Will van Sprang. Aanmelden: 
 willvansprang@gmail.com. 

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	  –	  5352006	  
Email	  	   	   advocatenkantoorhollants@home.nl	  
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Het is het eerste onderdeel van een om-
vangrijke operatie, waarbij beide straten 
tussen de Hoevense Kanaaldijk, Ringbaan 
Oost en de Pelgrimsweg worden gereno-
veerd. Projectleider Ing. Edward van 
Swieten van de gemeente is enthousiast 
over het te verwachten resultaat: “We heb-
ben goed contact gehad met de bewon-
ers en de zaken in de aanloop naar de 
werkzaamheden grondig voorbereid. Er ligt 
nu een fraai en goed doordacht plan. Door 
het werk gefaseerd uit te voeren tot eind 
juli 2014 hopen we ook de overlast voor de 
bewoners beperkt te houden.”

Bewonersavond
Tijdens de inloopavond van 23 januari jl. is 
het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Waar 
mogelijk is het plan vervolgens aangepast 
op basis van de suggesties van direct om-
wonenden. Zo wordt in de gevaarlijke bot-
tleneck in de bocht van de JP Coenstraat  
het wegdek verbreed en is de plaatsing 
van de nieuwe bomen opnieuw bekeken 
en waar nodig aangepast. Een niet te 
honoreren wens was om het vrachtver-
keer uit de JP Coenstraat te weren; dat is 
niet haalbaar. Omwonenden zijn in april 
hierover uitgebreid geïnformeerd door een 
Bewonersbrief van de gemeente.
“Op 4 november starten de wegwerkzaam-
heden in het oostelijk deel van de JP
Coenstraat ter hoogte van de aanslui-
ting met de Oisterwijksebaan. Doorgaand 
verkeer is dan niet meer mogelijk. Het 
verkeer wordt op de Ringbaan Oost en op 
de Hoevense Kanaaldijk attent gemaakt 
op deze afsluiting. Het streven is, dat voor 
de Kerst dit deel van de straat weer open 
is voor doorgaand verkeer”, legt Edward 
uit. Inmiddels zijn Brabant Water en Enexis 
al begonnen met het gasnet en de water-
voorziening. Ook zijn alle woningen in de 

Renovatie JP Coen- en Armhoefstraat van start                Jaap van Loon

Tegen de tijd, dat u dit leest, heeft er al een kaalslag plaatsgevonden in een deel van 
de JP Coenstraat en een deel van de Armhoefstraat. De bomen zijn geveld en zorgen 
voor een geheel nieuwe aanblik. Pas in het najaar van 2014 worden nieuwe bomen 
gepland.

nabijheid van de werkzaamheden aan een 
onafhankelijke inspectie onderworpen, 
zodat later geen misverstanden ontstaan 
over mogelijke gevolgschade ten gevolge 
van de werkzaamheden. Edward: “De be-
woners van deze panden hebben hierover 
een brief van het bedrijf Quattro Expertise 
BV. ontvangen. Dit bedrijf verzorgt voor de 
gemeente regelmatig dit soort werkzaam-
heden.” 

Ondernemers
Lieke Heerkens van kapsalon Lieke aan 
de Armhoefstraat is aanspreekpunt van de 
ondernemers richting gemeente: “Nou ja, 
aanspreekpunt… Ik vind het belangrijk, dat 
we gezamenlijk optrekken richting ge-
meente. Het is natuurlijk niet niks, wat er de 
komende maanden te gebeuren staat. Je 

Het rooiproces in volle gang
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moet pakken zoals het is, maar ik hoop wel 
op een heel goede communicatie. Nou je ’t 
zegt: ik realiseer me nu pas de consequen-
ties als gas en water afgesloten worden. 
Dan kan ik minder mensen helpen!” 
Gaan de ondernemers nog met speciale 
acties werken om klanten te trekken? 
Lieke: “Daar hebben we met elkaar nog 
niet over gesproken en het is in feite ook 
een zaak van iedere ondernemer zelf. De 
bereikbaarheid van onze zaken speelt een 
grote rol. Kijk eens naar de fysiotherapie 
hier op de hoek. Daar moeten mensen kun-
nen komen die slecht ter been zijn. Maar: 
wat moet dat moet en volgens mij krijgen 
we er een prachtige straat voor terug.”

Tijdig communiceren
Een goede communicatie staat ook bij 
de gemeente hoog op de agenda. Inmid-
dels zijn alle omwonenden opnieuw per 
brief geïnformeerd over de start van de 
werkzaamheden. Tussentijds worden zij ex-
tra geïnformeerd als bijvoorbeeld het werk 
onverhoopt vertraging oploopt. Informatie 
wordt verstrekt via Bewonersbrieven van 
de gemeente, van aannemer Van Der Zan-
den uit Moergestel of de nutsbedrijven. Ook 
ons wijkblad zal regelmatig iets laten weten 
over de laatste stand van zaken. “We doen 
ons best om de meest recente informatie 
op  www.openbarewerkentilburg.nl weer 
te geven. Maar, door gewoon af en toe op 
de werklocatie te gaan kijken kun je als 
omwonenden natuurlijk ook al een aardi-
ge indruk krijgen van de voortgang”, laat 
Edward weten. “De totale renovatie wordt 
in vijf fasen uitgevoerd. We zijn de data nu 
aan het inplannen, waardoor het voor alle 
betrokkenen duidelijk is wat er wanneer 
precies te gebeuren staat. Uiteraard zijn 
we wel afhankelijk van het weer in de ko-
mende periode. De verwachting is, dat we 
het  werk eind juni 2014 af kunnen ronden. 
Maar: zonder overlast zijn de werkzaam-
heden niet uit te voeren. Daar heeft hopelijk 
iedereen begrip voor…” 

Toezichthouder op dit werk, namens de 
gemeente, is Mark Langenhuizen. Hij zal 
regelmatig op het werk te vinden zijn en 
kan zo nodig uitleg geven. Hij is bereikbaar 
via  542 86 41 of 
mark.langenhuizen@tilburg.nl.

De Armhoefstraat in oude glorie
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Vier van die bekende gezichten komen uit 
het gezin Van Berkel. Bij elke gezinsuit-
breiding ging Joop op kraamvisite en alle 
vier Van Berkels heeft zij in de klas gehad: 
eerst Jet, daarna Jan, vervolgens Hein 
jr. en nu Berend. Ook vader Hein sr. zat 
op basisschool Armhoefse Akker bij o.a. 
meneer Corné en meneer André. In die tijd 
meneer Mutsaers en meneer Verstappen! 
Joop somt zo een aantal andere namen op 
van ouders en kinderen uit de wijk met een 
zelfde ‘deja-vu-gevoel’. Maar vier kinderen 
achter elkaar in de klas uit één gezin, dat is 
zeker speciaal.

Staat van dienst
Joop vertelt vol passie over haar loopbaan 
in het onderwijs: “Vanaf 1976 werkte ik 
op de aparte Montessori-kleuterschool, 
waar nu Studio T zit. Ik was daar hoofd tot 
1987, toen de kleuters bij de basisschool 
werden gevoegd. Sindsdien ben ik altijd vol 
overtuiging kleuterleidster gebleven. Nooit 
ben ik er uit geweest, zelfs niet toen mijn 
eigen 2 kinderen werden geboren. Ik kon 
het werk niet loslaten. Iedere dag is anders, 
dat maakt mijn werk zo mooi. Kleuters zijn 
zo heerlijk onbevangen, open en spontaan. 
Ik voel me er jong bij. Bij veel namen en 
gezichten onthoud ik associaties, vaak 
kleine anekdotes. Vaak zie ik parallellen 
tussen ouder en kind, zo vader zo zoon, of 
zo moeder, zo dochter.” Van pensioenplan-
nen is bij Joop nog lang geen sprake, die 
suggestie wuift ze resoluut van de hand.

Vroeger en nu
Juf Joop doet haar best om de eigenheid 
van het kleuteronderwijs te bewaken. 
“Voor mij staat de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen voorop. Preste-
ren moeten ze pas echt vanaf groep 3, ‘in 
het gareel’ noem ik dat. Zo lang mogelijk 
kleuteren, dat adviseer ik ouders altijd. 

Kinderen hebben dan een goede basis 
voor hun verdere schooltijd. Als kleuterjuf 
heb ik veel vrijheid en die ruimte benut 
ik graag. Kinderen van nu zijn wijzer en 
mondiger dan vroeger. Ouders zijn meer 
betrokken, en kritischer bovendien. In de 
huidige diagnostiek heb ik niet altijd zo’n 
geloof. Zelf ben ik niet zo snel met etiketten 
plakken op kindergedrag. Soms is het no-
dig bij zorgleerlingen, omdat zo hulp wordt 
aangeboord. Een etiketje zegt op zichzelf 
niets en lost niets op. Het vele registreren 
dat erbij komt kijken is bovendien doorge-
schoten. De meeste kinderen komen er 
wel in het leven! Met weerstand kweek je 
doorzetters, die sterk en weerbaar in hun 
schoenen staan,” zo vat Joop haar pedago-
gische visie kernachtig samen.

Band met wijk
Warme gevoelens koestert Joop voor de 
wijk Armhoef, zelf woonachtig in de St. 
Josephstraat. “Genieten doe ik van de 

Kleuterleidster, een roeping voor het leven                    Gerben van Eeuwijk

Joop Gulikers is al 37 jaar lang kleuterjuf in de wijk Armhoef. Na al die tijd is haar 
werk met kinderen Joop nog even dierbaar. “Als ik door de wijk fiets, zwaaiend naar 
bekende gezichten, voel ik me net de koningin!”

Juffrouw Joop
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Met ritmisch tikkende hamers wordt een 
stad gebouwd waar muziek in zit. In die 
muziekstad kun je hutten bouwen, broodjes 
bakken, knutselen en verven, net als altijd. 
Maar er komt ook een muziekdoolhof met 
grappige dingen die geluid maken. Ook kun 
je zelf muziekinstrumenten leren maken 
van afvalmateriaal.

Actief
Bouwspeelplaats Piushaven is een jaarlijks 
terugkerende activiteit tijdens de herfst-
vakantie voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit 
de wijken om de Piushaven. De tijdelijke 
bouwspeelplaats heeft als doel kinderen 
op een actieve manier te betrekken bij het 
bouwen van nieuwe huizen en voor-
zieningen evenals de veranderingen in het 
gebied. De bouwspeelplaats is dagelijks 
geopend van 14 t/m 18 oktober van 11.00 
tot 16.00 uur.

Aanmelden via 
rinavanierland@contourdetwern.nl. Je 
mag je voor meerdere dagen opgeven, 
geef duidelijk aan welke dagen. Vermeld 
per inschrijving naam en leeftijd kind en 
e-mailadres en telefoonnummer + 

Bouw jij mee aan de MuziekStad?

In de Herfstvakantie wordt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar opnieuw een mooie bou-
wspeelplaats ingericht langs de Twentestraat in de wijk Jeruzalem. Dit jaar staat alles 
in het teken van muziek.

contactpersoon. Er kunnen maximaal 100 
per kinderen per dag meedoen. 
Kosten: 3 euro per dag.
Voor meer informatie zie 
 www.piushaven.nl/kinderbouwspeelplaats.

vele praatjes iedere week, van onze eigen 
weeksluiting en Kerstmarkt ieder jaar weer. 
Van mijn samenwerking met collega’s, in 
het bijzonder met vriendin juf Diet. Wij lijken 
op elkaar en hebben aan een half woord 
genoeg. Fietsen naar zwembad Baksche 
Ven en de contacten daar, prachtig! En als 
het nodig is dan baken ik de grens tussen 
werk en vrije tijd af. Ik ben trots op onze 
basisschool, met haar goede rapportcijfer 
van 8,2 op de Cito-toets. Ik houd van tradi-
ties – voorlezen, fantasiespel en gymles 
– maar ga ook met mijn tijd mee. Leerling-
volgsysteem, digibord en mailen met 

ouders horen er nu gewoon bij. Wel stel 
ik mezelf altijd de vraag of veranderingen 
meerwaarde hebben. De kleuter Cito-toets 
bijvoorbeeld is niet zaligmakend. Schoolrijp 
maken kan ik ook zonder toetsmoment. 
Beginnende geletterdheid, cijfers, taken, 
luisteren, disciplineren, alles geleidelijk 
aan.” Juf Joop laat zich niet gek maken. Als 
een koningin regeert ze haar kleutervolk en 
zet ze waar nodig situaties naar haar hand. 
Conflicten met ouders zijn zeldzaam, want 
Joop praat alles altijd uit, net zoals ze het 
de kinderen leert. Ze staat graag vol in het 
leven, midden in het dorp Armhoef. 
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Niet helemaal onbegrijpelijk, want ook 
deze keer werden de ruim 50 toehoorders 
verrast. Zo gaat er eveneens methadonver-
strekking op het terrein plaatsvinden, terwijl 
een jaar geleden dat nog door Novadic-
Kentron nadrukkelijk werd ontkend. Met het 
nodige ‘trekwerk’ vanuit de zaal, wordt nu 
steeds duidelijker wat de bedoelingen zijn.

Heroïne
Op de hoek van de Ringbaan Oost en de 
G. van Swietenstraat wordt het bestaande 
gebouw, waar voorheen de keuken zat, het 
komend half jaar geschikt gemaakt voor 
de Medicinale Heroïne Unit (MHU). Daar 
worden dagelijks 20 cliënten opgevangen, 
waarvan sommigen 3x per dag komen voor 
hun dosis heroïne. Die verstrekking gebeurt 
uiterst zorgvuldig en op recept. Cliënten 
melden zich bij de entree aan de G. van 
Swietenstraat en komen in de ontvangst-
ruimte. In een aparte ruimte – volledig van 
glas, zodat maximaal toezicht mogelijk is 
– kunnen zij zichzelf de heroïne toedienen. 
De meesten roken het middel op, een en-
keling injecteert het. Vervolgens dienen zij 
nog een half uur te blijven, zodat gecon-
troleerd kan worden wat de uitwerking is. 
Dat is noodzakelijk, omdat niet bekend is 
welke andere middelen ze eventueel over-
dag gebruiken. Als de cliënt weer buiten 
komt is deze weliswaar gedrogeerd, maar 
- blijkt uit ervaring – niet agressief. Hij mag 
ook niet in de directe omgeving van het 
gebouw blijven. Bij  de MHU’s in ’s-Bosch 
en Eindhoven is gebleken, dat overlast 
nauwelijks voorkomt en de veiligheid is 
toegenomen. Overigens wordt de heroïne-
voorraad zwaar beveiligd en is het vervoer 
geregeld met Brink’s die vooral bekend is 
van geldtransporten.

Methadon
Walter v.d. Broek, operationeel leider van 
een MHU, informeerde de aanwezigen hel-
der over de gang van zaken. Daarmee kon 
hij de onrust bij een aantal niet wegnemen. 
Zeker niet, toen hij beknopt uitleg gaf over 
de methadonverstrekking die elders op het 
Jan Wierhof plaats gaat vinden. Het gaat 
hier om een groep van 35 – 40 cliënten die 
1 of 2x per week methadon komen halen. 
In tegenstelling tot de heroïneverstrekking 
hoeft de methadon niet altijd ter plekke 
ingenomen te worden. Sommige cliënten 
krijgen een voorraadje mee…

Dit gebouw op de hoek van de Ringbaan 
Oost / G. van Swietenstraat is bestemd 

voor de Medische Heroïne Unit

Komst heroïnepost zeker?                                              Jaap van Loon

Er was sprake van een grimmige en soms (te) heftige sfeer op de informatieavond op 
25 september over de komst van de Medicinale Heroïne Unit. De oorzaak: een aantal 
buurtbewoners mist nadrukkelijk een transparante communicatie over alles wat er op 
het Jan Wierhof gaat veranderen.
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Rond de verstrekkingposten worden 
zogenaamde virtuele veiligheidscirkels 
getrokken, waar zeer strenge regels gelden 
die vastgelegd worden in een Beheerproto-
col en waarop toezicht wordt gehouden. 
Zo worden bijvoorbeeld rond de MHU 
camera’s opgehangen. 
Toegezegd werd, dat het Beheeroverleg 
nauw betrokken gaat worden bij het 
opstellen van het Beheerprotocol, waarin 
vastgelegd wordt wie waar verantwoordelijk 
voor is. Voor Hein Jacobs, lid van het 
Beheeroverleg, een reden om te melden 
dat hij meer mensen wil gaan betrekken bij 
dit onderwerp en dat via 
 www.armhoefseakkers.nl alle informatie 
rond het Jan Wierhof ontsloten is, zoals 
ook binnenkort het verslag van deze avond. 

Verbouwingen
Komend jaar wordt een aantal verbouwin-
gen uitgevoerd in met name de gebouwen 
langs de G. van Swietenstraat. Het meeste 

gebeurt aan de binnenkant. Aan de buiten-
zijde zal hier en daar een raam verplaatst 
worden en komt er een vast verbinding 
tussen gebouw 4 en 5. Van extra uitbrei-
ding aan de gebouwen is vooralsnog zeker 
geen sprake. Dat geldt ook voor hoogbouw, 
omdat de bestaande gebouwen hiervoor 
niet geschikt zijn. Het is wenselijk, dat dit 
soort toezeggingen vastgelegd wordt in 
afspraken. Ondertussen zal de groep ‘lang-
durig verblijf’ verplaatst gaan worden naar 
Etten-Leur en Dongen. Zij keert niet meer 
terug op de Jan Wierhof. 

Duidelijk werd, dat voor alle plannen de 
benodigde omgevingsvergunningen alle-
maal nog aangevraagd moeten worden. 
Het is te verwachten dat dit proces door de 
aanwezigen goed gevolgd gaat worden. 
Toegezegd werd, dat regelmatig een infor-
matieavond gepland wordt om belangstel-
lenden nog beter te informeren.
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[Advertorial] 

 
Spannend, Tijdloos en Slim klassiek op het Koning Willem ll College 
 
Voor leerlingen uit groep 8 organiseert het Koning Willem ll College net als andere 
scholen een open dag en snuffelmiddagen en verspreidt ze informatiebrochures. 
Maar om het bijzondere van de school te laten zien, is er meer!  
 
Wetenschap, wat is dat eigenlijk? We organiseren drie themadagen om leerlingen een kijkje 
te geven in de wetenschappelijke keuken, zodat ze ervaren dat wetenschap spannend is. 
De themadagen starten telkens om 9.00u. en eindigen rond 14.30 uur.  
• Op 23 oktober kun je een dag proeven van het thema ‘spannend vwo’. Op allerlei 

manieren komt ‘spanning/spannend’ aan de orde zoals: wat maakt een boek of film 
spannend? Wat doet spanning met je lichaam? Op welke manier komt spanning in 
onweer tot ontlading?  

• Op 13 november bespreken we in het thema ‘tijdloos vwo’ dat veel zaken van alle 
tijden zijn en veel zaken van vroeger belangrijk zijn voor onze tijd. We concentreren ons 
dan op ‘de liefde’, proberen fossielen te dateren en doen celonderzoek.  

• De Grieken en Romeinen drukten hun stempel op de cultuur van de Oudheid en de 
eeuwen daarna. Op de themadag Slimme jongens die Grieken en Romeinen op 15 
januari staan mythologie en filosofie, hun vergevorderde techniek en het belang van 
Latijn en Grieks voor onze taal en cultuur centraal.  

Tijdens de themadagen onderzoek je de thema’s in vraagvorm, met elkaar en met docenten 
van het Koning Willem ll College. Je gebruikt allerlei hulpmiddelen, maar vooral je eigen 
verstand. Belangrijk is dat je leert dat dingen niet vanzelfsprekend zijn en dat het nodig is 
goede vragen te stellen om achter ‘de waarheid’ te komen.  
 
Onze school is één van de vijftig leden van de WON-Akademie (WetenschapsOriëntatie 
Nederland) die ‘onderzoek doen’ in het vwo stimuleert met o.a. speciale onderzoekslessen, 
samenwerking met wetenschappers van verschillende universiteiten in Nederland en het 
organiseren van onderzoekswedstrijden.  
 
Debattoernooi 
Informatie verzamel je ook door goed te luisteren, snel nieuwe verbanden te leggen, 
proberen te overtuigen. Dat doe je o.a. door te debatteren. Probeer anderen te overtuigen 
van je mening door met een groepje van jouw school deel te nemen aan het debattoernooi 
op 11 december. 
 

Acteren 
Wil je als leerling groep 8 je acteertalent testen? 
Ook daarvoor bestaat een mogelijkheid. Je kunt 
meespelen in een toneelstuk. 
 
Heb je interesse in deze en andere activiteiten?  
Kijk dan op de website van onze school: 
 www.willem2.nl. Waarschijnlijk is ook je eigen 
basisschool in het bezit van meer informatie. Vraag 
ook daar of het mogelijk is dat je aan een van deze 
activiteiten deelneemt. 
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Bomen

E
n ineens waren ze weg. De bomen in de JP Coenstraat en de Armhoefstraat. Als een 

dief in de nacht denderden op een nog half donkere donderdagmorgen een machine 

de straat in. Mannen zetten gehoorbeschermers op en slepen geconcentreerd hun 

motorzagen. In een letterlijk oorverdovend tempo was de klus geklaard. Geschokt keken 

bewoners toe. Alsof er een bom was gevallen, zo zag de straat er een paar uur later uit.

Het was begonnen met een onschuldig wit streepje op de bomen. Zelf wisten de bomen niet 
dat dat hun doodvonnis was. Wit streepje betekende: omzagen, klein maken, open haard 
hout, dood. Nou dat was het dan, hoorde ik de boom bij mijn voordeur denken. Met veel 
plezier heb ik hier jaren gestaan. Bij grote hitte bood ik met liefde en plezier wat schaduw. 
Graag gaf ik takkenruimte aan vele honderden kraaien. Dat ze de buurt bij elkaar schreeuw-
den en auto’s volscheten, daar kon ik persoonlijk weinig aan doen. Soms droegen mijn 
takken ook een merelnest. Ook heb ik met plezier alle buurthonden de gelegenheid gegeven 
om tegen mij aan te pissen. Elke dag wel een keer of vier, vijf of zo. Dat hoort erbij als je 
boom bent en, ach, alles went.

Elk jaar verloor ik mijn bladeren. Die van mij bleven lang liggen. De bewoners van ‘mijn’ huis 
waren niet zo van het vegen. Anderen weer wel. Bladeren vinden het wel fijn als ze opge-
ruimd worden, dan geeft het gevoel dat ze niet alles voor niks gedaan hebben. 

Eén keer per jaar mocht ik bijdragen aan grote feestvreugde. Met de Ten Miles werd ik 
met vlaggetjes en slingers met mijn overbuurboom verbonden. Duizenden mensen liepen 
onder ons door. De bewoners stonden zonder pauze te klappen voor die hardlopers. Zelf 
meedoen, ho maar, op een paar na. Minder was wel dat ze af en toe een spijker in mijn 
bast joegen om iets op te hangen. Dat deed pijn. Net als de punaises voor pamfletten met 
foto’s van verdwenen poesjes of honden. Maar dat offer heb ik graag gebracht, zeker als het 
beestje weer gevonden werd. Ik heb in mijn leven hier op de stoep mensen zien komen en 
gaan, kleine mensen groot zien worden en grote mensen zien verdwijnen…..

Afgevoerd. Plaats gemaakt voor vernieuwing. Uiteindelijk komen er andere boompjes voor 
terug. De straat wordt nieuw. Er zijn in deze stad andere voorbeelden waar dat gebeurd is. 
Van bevriende bomen heb ik gehoord dat het er niet mooier op werd. Maar misschien heb-
ben zij die daar over gaan iets van geleerd. 

We wachten af. We? Ik bedoel jullie: bewoners samen met onze kleine dunne plaatsvervan-
gers. Wij zullen het allemaal niet meer meemaken. Tegen de tijd dat het klaar is ben ik al 
lang getransformeerd. Van boom, naar haardhoud, via kachel, naar as en rook. 
C’est la vie. Tenminste voor een boom. Houdoe en bedankt. Tot ziens zou een beetje raar 
klinken. Hoewel? As en rook? Overkomt veel mensen ook.
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Bs. Armhoefse Akker 3e plaats Cito-scores
Basisschool Armhoefse Akker staat in Tilburg op de derde plaats van hoogst scorende scho-
len op de Cito-eindtoets. Dat blijkt uit het onderzoek dat  RTL-Nieuws onlangs publiceerde. 
De school maakt onderdeel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost, 
waarvan nog drie andere scholen behoren bij de beste 15 scholen in Tilburg..   

Nieuwsbrief Indië-monument
Het bestuur van het Indië-monument gaat periodiek een digitale nieuwsbrief uitbrengen.  
Veel deelnemers aan de jaarlijkse herdenking willen ook graag tussentijds geïnformeerd 
worden of hebben belangstelling voor foto’s en herinneringen uit de periode 1945-1951.. 
Heeft u ook interesse? Stuur een mailtje naar indiemonument.tilburg@gmail.com.

Hoe lang nog?
Het verval van de Sacramentskerk neemt steeds drastischer vormen aan. Sinds het lood en 
de dakbedekking op de zijvleugels verwijderd zijn, komt het vocht van binnenuit dwars door 
de majestueuze muren heen. Op de website van de buurtraad www.armhoefseakkers.nl 
vind je een collectie foto’s die de pracht en praal van het interieur van vroeger tonen.

Reünie groep 8 
Op 28 september hield groep 8 van schooljaar 2010/2011 van basisschool Armhoefse Akker 
haar eerste reünie. Een hechte groep van 27 kinderen ontmoetten elkaar in de tuin van de 
familie Sweegers waar toentertijd ook de jaarafsluiting gevierd werd met leerkracht André 
Verstappen en stagiaire juffrouw Iris. Afgelopen zomer hadden Sam van Bakel, Noor Stabel, 
Suze Ceelen en Sophie Hendriks het idee voor deze reünie en bespraken dit met Iris. 
Die was meteen voor. De tent werd opgetuigd, de disco geïnstalleerd en het feest was een 
succes.

Gluren naar de buren
Slechts 20-25 wijkbewoners had de moeite genomen op zondag 29 september naar de 
waterkant bij de Werf te komen om te ‘zwaaien naar de buren’ aan de overzijde. Toch jam-
mer, want de wijkbewoners uit Nieuw Jeruzalem hadden een 10-tal festiviteiten op touw 
gezet om de Armhoefse Akkers hartelijk te verwelkomen. Laten we hopen, dat deze geste 
komend jaar een drukker bezocht vervolg kent.  

Tonpraten
Zondag 20 oktober vanaf 14.00 uur organiseert de Pelgrimhoeve in samenwerking met 
carnavalsvereniging de Kaauw Errepels weer een fantastische middag Tonpraten. Dit jaar 
treden op: Lenny Breidenbach (Goirle), William van Eekelen (Hilvarenbeek),  Arthur van de 
Kwartel (Tilburg), Peter van de Maas (Hilvarenbeek), Patrick Schijvens (België) en Ludo van 
Vliet (Tilburg). Kaarten bestellen:  pelgrimhoeve@home.nl kosten 6,- euro in voorverkoop. 

Annabel schenkt paardenstaart
De 7-jarige Annabel van Loon uit de Oisterwijksebaan schonk eind september haar lange 
paardenstaart aan de Stichting Haarwensen, zodat er een pruik voor een ziek kind van 
gemaakt kan worden. De kosten hiervoor (1.500,- euro) hoopt ze ook nog te verzamelen. 
Super knap! Meer hierover in ons volgende nummer. 
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Aan Hein Jacobs, lid van de Buurtraad, de 
taak om als ambassadeur van de beide 
projecten de avond te leiden. Daarin werd 
hij bijgestaan door Anneke Vervoort, Paul 
van Dijk, Godelieve Engbersen, Nicolaas 
Veltman en Evert Vrins.

Samen geeft energie
De wijk Armhoefse Akkers is bij uitstek 
geschikt voor dit gemeentelijk project. 
Er staan veel oudere woningen die met 
bepaalde aanpassingen een heel stuk 
energiezuiniger gemaakt kunnen worden. 
Heel aantrekkelijk in deze tijd, waarin de 
energieprijzen alleen maar stijgen. 
Er is al een groep van 20 huiseigenaren 
in Armhoefse Akkers die energiebespar-
ende maatregelen in hun huizen willen 
laten aanbrengen en hierdoor een bespa-
ring van 30% of meer op de gasrekening 
willen behalen. Aansluiten bij deze groep 
kan natuurlijk nog steeds. Streven is het 
energielabel van een huis met tenminste 
twee niveaus te laten stijgen of te brengen 
tot label B. 
In feite kent het project drie fasen  .
Vorming van een of meer groepen van ten-
minste 20 huiseigenaren die mee doen.
Per huis opstellen van een energie bespa-
ringsadvies door deskundigen, gevolgd 
door een gezamenlijke inkoop van materi-
alen en de keuze van een of meer uitvoer-
ders.
Uitvoering van de maatregelen door een 
uitvoerder die je samen kiest en waarbij 
je zelf bepaalt welke maatregelen worden 
uitgevoerd.
Heel aantrekkelijk zijn bepaalde subsidies 
die de gemeente Tilburg verstrekt. Zo is er 
een subsidie per groep voor onafhanke-
lijke begeleiding en ondersteuning. Een 
subsidie van 50% op de kosten van het 
energie-besparingsadvies en daarnaast de 
Tilburgse Energie Garantie (TEG), waar-

bij de gemeente gedurende 5 jaar garant 
staat, dat de berekende besparing ook 
daadwerkelijk gehaald wordt. Is de bespa-
ring lager, dan compenseert de gemeente 
het tekort. Dit natuurlijk op voorwaarde dat 
de geadviseerde energiebesparende maat-
regelen ook zijn uitgevoerd.
Klinkt allemaal prachtig, maar is er ook een 
indicatie van de kosten voor een huiseige-
naar? Natuurlijk hangt dat af van de staat 
van de woning. Met twee voorbeelden 
betreffende o.a. dak- en vloerisolatie; dich-
ten van kieren; vervangen van de CV-ketel 
lagen de investeringen tussen de 3.500,- 
en 8.500,- euro die respectievelijk in 6 of 
maximaal 10 jaar terugverdiend worden.
Inmiddels draait het project al succesvol 
in Fatima (80 deelnemers), getuige de 
enthousiaste presentatie van initiatiefnemer 
Nicolaas Veltman. Maar hij is ook eerlijk: 
“Je moet er wel wat voor doen om per 
groep de grootste voordelen te kunnen 
behalen.”

Energiefabriek013
Dit is een zogenaamd burgerinitiatief, 
waarin vrijwilligers een coöperatie heb-
ben gevormd die het (zelf) opwekken van 
duurzame energie wil stimuleren. Dat doet 
zij enerzijds door het project ‘Samen geeft 

Energie vraagt energie

Bijna 80 buurtbewoners, veelal ouderen, kregen half september in de Pelgrimhoeve 
een beetje veel informatie over ‘Samen geeft energie’ en de ‘Energiefabriek 013’. Het 
leverde vragen op, maar de interesse lijkt zeer zeker gewekt.

Het project ‘Samen geeft energie’ 
is goed van start gegaan.
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energie’ van harte te ondersteunen en 
anderzijds door initiatieven te nemen zoals 
het ‘2000dakenplan’ dat 1 november van 
start gaat. Hierbij gaat het om het (laten) 
aanbrengen van zonnecollectoren op plaat-
sen die daar zeer geschikt voor zijn, zoals 
daken gelegen op het zuiden, op bedrijf-
sgebouwen of bijvoorbeeld op vuilnisstort 
de Spinder. Energiefabriek013 probeert 
daarvoor een gezamenlijk aanbesteding te 
realiseren; te adviseren bij de keuze van 
panelen en de architectonische inpassing, 
alsmede de begeleiding bij de uitvoering. 
Bij de toehoorders heerste nogal wat 
verwarring over de relatie tussen Energie-
fabriek013 en ‘Samen geeft energie’. 
In feite gaat het om twee afzonderlijke 
projecten met verschillende initiatiefnemers 
(vrijwilligers vs. gemeente), die elkaar wel 
behoorlijk kunnen versterken. Dit zeker 
als een van de energiemaatregelen het 

Dit Platform draait inmiddels alweer heel 
wat jaartjes mee en bestaat uit een groep 
van zo’n 12 zeer betrokken bewoners uit 
het gebied rondom de Piushaven, waar-
van er een paar uit onze wijk komen. Uw 
scribent schoof aan bij een van de verga-
deringen en constateerde een intensieve, 
levendige discussie en een positief kritische 
houding, maar ook veel verwarring over 
de context en status van allerlei ideeën, 
meningen en besluiten. 

Gebruik water
Het Watergebruiksplan gaat in feite alleen 
over de haven, het gebruik van het water 
en een heel klein beetje over de oevers. 
Daar heeft overigens de gemeente niet 
alleen iets over te zeggen. Ook Rijkswater-
staat beheert een deel. Bureau Vrolijk 
heeft n.a.v. van enkele bijeenkomsten 

met bewoners en belanghebbenden een 
voorontwerp gemaakt en de ideeën en 
wensen ‘ingekleurd’. Natuurlijk roept dat 
reacties op. In de vergadering van het BPP 
loodste buurtgenoot Gerard Opstelten het 
gezelschap door een lijst met maar liefst 
66 vragen/reacties die de gemeente vanuit 
haar perspectief beantwoord had. Dan gaat 
het over o.a. het aantal ligplaatsen en de 

Herijking Watergebruiksplan Piushaven                               Redactie

In 2002 is voor de Piushaven een Watergebruiksplan gemaakt, dat momenteel ‘herijkt’ 
wordt. De gemeente heeft diverse overlegorganen ingesteld, waarvan het Bewoners 
Platform Piushaven er één is. 

plaatsen van zonnecollectoren is, waarbij 
je zelf in je stroomenergie gaat voorzien en 
het teveel aan opgewekte energie je geld 
gaat opleveren. 
Van belang is, dat buurtbewoners opgeroe-
pen wordt om nu actie te ondernemen als 
ze willen profiteren van de initiatieven.

Belangstelling om mee te doen met ‘Samen 
geeft energie’? Neem dan contact op met 
Hein Jacobs. Hij wil graag bij jouw thuis 
verdere toelichting komen geven. 
Bel  06 389 699 96,   
hein@jacobsenergieadvies.nl, of kijk op 
 www.samengeeftenergie.nl. 

Nieuwsgierig naar ‘Energiefabriek013’? 
Neem dan contact op met Evert Vrins 
 06 507 376 13, 
vrins@evertvrinsenergieadvies.nl of kijk 
op  www.energiefabriek013.nl. 
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Het concert staat in het teken van de 
Bevrijdingsdag van Tilburg en daar is het 
programma ook op afgestemd. Janneke: 
“We spelen stukken van componisten 
die in de oorlog door het naziregime niet 
geaccepteerd werden. Hun composities 
konden om verschillende redenen niet door 
de beugel volgens de heersers in die tijd. 
Veel componisten hebben toentertijd hun 
werken verstopt en zijn zelf gevlucht of 
werden opgepakt en getransporteerd naar 
de concentratiekampen. Eind jaren ’80 zijn 
veel van deze werken weer opgespoord en 
worden deze uitgevoerd. Ons concert duurt 
een goed uur, waarbij er een lezing is en 
een algemene toelichting op die periode en 
op de componisten.”

Het programma geeft stof tot nadenken. 
Vandaar ook, dat vanuit het middelbaar 
onderwijs interesse is getoond. In oorlogs-
tijd mochten tieners immers niet luisteren 
naar wat ze wilden, maar werd alles voor 
hen bepaald.
Het concert vindt plaats op 28 oktober om 
15.00 uur in de synagoge, 
Willem II straat 20. 
De toegang is 10,- euro en de kaartverkoop 
is op de dag zelf bij de synagoge.

Janneke Zegveld is professioneel violiste. 
Samen met Wouter Bakker (piano) en 

klarinettist Mark Snitselaar vormen zij het 
trio Parnasse, dat o.a. in Podium 111 al 

eens optrad. 

Lecture concert ‘Entartete Musik’

Op 28 oktober ’s middags geeft wijkbewoonster Janneke Zegveld (viool) samen met 
haar collega Mark Snitselaar (klarinet) een bijzonder concert in de synagoge aan de 
Willem II straat.

plekken voor (bewoonde en/of historische) 
schepen, de zichtlijnen, passantenhaven, 
horeca op het water, evenementen, aanleg-
steigers, etc.
En dan hebben we het alleen nog maar 
over het gebruik van het water!...

Totaal plan
Want dit Watergebruiksplan moet ook nog 
ingepast worden in het totale havenplan, 
waarin o.a. gedetailleerd uitgewerkt wordt 
hoe het gebied direct aansluitend aan de 
oevers er in de nabije toekomst uit komt te 
zien. Daarbij is de samenhang tussen het 

Watergebruiksplan, de invulling van die 
openbare ruimte en de stedenbouwkundige 
visie essentieel. Het recent gelanceerde 
lichtplan is daar een voorbeeld van. Voor 
de noordkant is het plan behoorlijk uitge-
werkt, maar voor de zuidkant is pas recent 
gestart met het voorontwerp Havenpark 
Zuidoever.  

Het zogenaamde POR (Planteam Open-
bare Ruimte) Piushaven, waarin Gerard 
ook zitting heeft, heeft inmiddels B&W 
geadviseerd over het Watergebruiksplan. 
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De weken voor de Nationale collecte was 
er een enorme negatieve publiciteit over 
onder andere de directeur van de Alpe 
d’uZes geweest. Slechte timing, maar 
gelukkig was daar bij de meeste bewo-
ners van onze wijk weinig van te merken. 
Er werd gul gegeven en bijna iedereen 
begreep dat de collectanten niets aan “het 
graaigedrag van mensen in de top” kun-
nen doen. En, nog belangrijker, de mensen 
weten dat het KWF de bijdrage van de 
opbrengst van de collectes hard nodig heeft 
om allerlei onderzoeken voor de bestrijding 
van deze vreselijke ziekte te financieren. 
Via de buurtkrant willen we u namens de 
collectanten dan ook nog eens hartelijk 
bedanken voor uw gaven. 

3x bedankt
Annemarie Kleinheerenbrink uit de Oister-
wijksebaan zorgt al een aantal jaren dat de 
collectebussen worden verdeeld onder een 

groep van twaalf collectanten in onze wijk 
om overal langs de deuren te komen. Zij wil 
dan ook graag de collectanten bedanken 
voor hun inzet, zeker omdat er dit jaar vier 
nieuwe collectanten nodig waren, doordat 
onze wijk is uitgebreid met de woningen 
aan de Werf en enkele vaste krachten dit 
jaar geen tijd hadden.
Iedereen weer erg bedankt voor de inzet en 
bijdragen. En namens ons allen bedanken 
wij dan Annemarie dat zij de coördinatie 
van de collectanten weer op zich genomen 
heeft. Mochten er mensen zijn die volgend 
jaar mee willen doen: graag! 
Je kunt je melden op: 
akleinheerenbrink@hotmail.com. 

Mocht iemand nog achtergrondinformatie 
willen hebben over de collecte, de op-
brengst, over wat er zoal met uw giften 
gedaan wordt, kijk dan op 
 www.kwfkankerbestrijding.nl. 

Collecte KWF kankerbestrijding toch succes                    Corin Sweegers

“Morgen is iemand dankbaar voor wat ik vandaag doe.” Met die boodschap gingen de 
collectanten voor het KWF in de eerste week van september op pad door onze wijk. 

Vanaf 11.00 uur zal Hein van Berkel op zijn 
piano Sinterklaasliedjes spelen onder het 
viaduct bij de Holle Boom en natuurlijk zijn 
de kinderen (en hun ouders) van harte uit-
genodigd om uit volle borst mee te zingen. 
En, krijg je dorst of trek in iets lekkers? Gijs 
van Zomerlust zorgt ervoor dat er warme 
chocomel, ranja, koffie en koeken zijn. 
Een mooi opwarmertje voor de binnenk-
omst van Sinterklaas en een leuk buurtini-
tiatief van Hanneke Oomen, Frank Maas, 
Hein van Berkel, Kavavlam en Gijs van 
Esch! 
Nadat de Sint rond 11.30 uur voorbij 
gevaren is, blijft het nog tot ongeveer 
13.00 uur een gezellige boel. Het kan een 

Zingen voor de Sint bij de Holle Boom                               Willianne Verbakel

De pepernoten liggen al minstens een maand in de supermarkten, daarom in de 
buurtkrant ook al vroegtijdig een leuk sinterklaasbericht. Op 17 november arriveert de 
Goed Heilig man in Tilburg uiteraard weer met zijn boot. Enkele buurtgenoten gaan dit 
feestje extra leuk maken! 

gezellig buurtfeestje worden, want terwijl 
de kinderen lekker spelen in de Holle Boom 
kunnen de ouders even bijkletsen. Papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s: noteer 17 novem-
ber kwart voor elf in je agenda!



25

 
Wist je dat... 
 
 de disco-avond van de Jeugdraad van vrijdag 13 september niet superdruk was, maar 

wel héél gezellig? 
 je wel wat gemist hebt als je er niet bij was? 
 dj Quintijn regelmatig veel kinderen op de dansvloer kreeg? 
 de coole disco-lampen en rookmachine van Kavavlam weer zorgden voor een echte 

disco-sfeer? 
 vrijdag de 13e echt geen ongeluk bracht voor de discogangers? 
 de Buurtraad en de Jeugdraad gaan overleggen of er nog een keer een disco-avond 

komt? 
 die avond alleen kan slagen als er zoveel mogelijk kinderen die uitgenodigd zijn lekker 

komen feesten? 
 jullie het zeker weer horen als de datum van een nieuwe disco bekend is? 
 de Jeugdraad nog nieuwe leden zoekt?  
Ben jij tussen de 11 en 15 jaar en wil je meedenken over  activiteiten in de buurt voor jouw 
leeftijdsgroep, meld je dan aan of vraag verdere info via 7  buurtraad@hotmail.com. 
 
Groetjes van de Jeugdraad en Buurtraad Armhoefse Akkers 
 

In het Seniorenorkest spelen verschillende 
wijkbewoners mee. Zij zullen die 
middag natuurlijk de nodige nummers 
voor hun rekening nemen. Verder zijn 
afspraken gemaakt met Muzemento, 
een muziektheatergezelschap uit Tilburg 
om een optreden te verzorgen, waarbij 
ook een aantal nummers gezamenlijk 
wordt verzorgd. Daarnaast treden enkele 
dansparen op en is er een dixieland-
orkestje gecontracteerd voor het verzorgen 
van een toegift om daarmee een complete 
middag muzikaal vertier te kunnen 
presenteren.

Senioremento

Al vele jaren is het een droom van het Seniorenorkest een groot concert te geven in 
de Concertzaal in Tilburg. Nu is het dan zover. Op donderdag 31 oktober vanaf 14.00 
uur is het zover en gaat na veel voorbereiding een unieke productie van start. 

Ze willen met dit concert primair de senio-
ren in Tilburg bereiken en met name ook de 
mensen die zelden een dergelijk concert 
kunnen bezoeken vanwege medische, 
sociale of andere redenen. 
Vandaar de lage toegangsprijs van 7,50 
euro (inclusief garderobe en pauze-
drankje) in de voorverkoop mailt u naar: 
senioremento@ziggo.nl 
met vermelding van aantal kaartjes en 
naam en adresgegevens. Betalen via ING 
banknummer 95 98 770 t.n.v. 
Seniorenorkest Tilburg.
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website  www.wilvanleijsen.nl of  544 54 55.

Cursus Vaarbewijs
Cursus Klein Vaarbewijs 1 en/of 2 in de buurt? kijk op www.wateridee.nl of 
 06 121 463 34 of  06 255 155 56.

Te huur
Zaal 18 x 11 m. en/of spreekkamer 5  x 3 m. Op de tijden dat Maldhy en/of Jop er geen 
gebruik van maken. Zie:   www.centrumbewustbewegen.nl of   06 179 920 16.

Teken- en schilderlessen en cursus Aquarel
Leerzaam en gezellig! In het atelier aan boord van ons schip Drie Gebroeders aan de 
Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Kijk op  www.wateridee.nl of  06 121 463 34.

Je voelt de wind, je hoort de zee 
Uitwaaien op een van de mooiste stranden van Nederland? Daarna teruglopen en lekker 
warm worden bij de openhaard? Dat kan. Op anderhalf uur rijden vind je onze heerlijke 8 
persoons-vakantiewoning, gelegen tussen Zoutelande en Westkapelle. Wil je graag een 
folder met meer informatie en foto’s, mail naar  palaisdelamer@ziggo.nl.  

Hulp in de huishouding gezocht
Ben op zoek naar een hulp in de huishouding voor één ochtend per twee weken.
 06 270 668 95.

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gittaron en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
 06 156 214 70,  keesvandevenmuziek@hotmail.com 

Extra ondersteuningslessen
Remedial  teaching  praktijk Jottum! biedt hulp op maat voor het specifieke leerprobleem 
van uw kind. Intakegesprek gratis. Voor nadere informatie: Helma Matthijssen, 
Pelgrimsweg 31.  06 128 561 88,  rt.praktijkjottum@gmail.com .     

Oppas nodig?
Ik ben Jasmijn Vugts en ik zoek nog een oppasbaantje. Het liefst pas ik op kinderen die 
tussen de 2 en 7 jaar zijn. Ik zit in de brugklas. Als u geïnteresseerd bent, mail dan naar: 
 jasmijntje2404@hotmail.com of bel  06 372 774 21.

Bent u op zoek naar iemand die voor u komt schoonmaken? 
Ik ben Zoë Connell, 19 jaar en studeer hier in Tilburg aan de universiteit. Ik ben iedere dag 
beschikbaar en vraag een vergoeding van 8,- euro  per uur. Heeft u interesse? 
Ik hoor graag van u.  06 410 555 50
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BUURTAGENDA 

13 okt. Aanvang 12.00 uur Pelgrimhoeve 
Kruikenfestijn 

20 okt. Aanvang 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Tonpraten 2013 i.s.m. Kaauw Errepels 

25 okt. 09.00 – 17.00 uur Start bij Pelgrimhoeve 
Senioren Tour Tilburg 

28 okt. Aanvang 15.00 uur Synagoge, Willem II straat 
Lecture concert met buurtgenoot Janneke Zegveld 

30 okt. Aanvang 14.00 uur Concertzaal 
Senioremento met het Seniorenorkest Tilburg 

2 nov. 09.00 – 13.00 uur Waterzuivering Moerenburg 
Schoonmaakactie in Moerenburg 

16 nov. Aanvang 20.15 uur Klasse Theater 
‘Back to the County’ met Savannah 

17 nov. 11.00 – 13.00 uur Onder viaduct Ringbaan Oost 
Sinterklaasliedjes zingen bij intocht Sinterklaas 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

      Eindredactie Willianne Verbakel J.P. Coenstraat 33 06 522 542 00 
(na 18.00 uur) 

      Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Judith Doljé, Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost 
Ketelaars (bezorging), Toine Kocx (foto’s), Jaap van Loon, Ab 
Smit, Corin Sweegers, Anne-Marie Smulders (In the picture), 
Yvonne Thomassen en Rob Ysebaert (lay-out).  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

24 oktober 

 8 november 

  
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7  armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 7  buurtraad@hotmail.com 
Postadres: Loudonstraat 25, 5018 GE Tilburg 

Ø Buurtraad 
leden 

Helma Oostelbos (voorzitter), Remco Westhoek (secretaris), 
Erwin Jacobs (penningmeester) Ton Berkelmans, Johan van der 
Have, Hein Jacobs, Ineke v. Kasteren en Mascha Meulenbroek. 

  
Eerstvolgende vergadering 12 november, aanvang 20.30 uur in 
de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij Buurtraad/prikpost. 
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Ø Wijkagent 

Ad Braber 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Telefonisch afspraak maken voor deelname spreekuur op 21 
oktober en 4 november van 19.00 tot 20.00 uur.  

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

Buurtraad,1e verdieping, alleen trap. Van Heutszstraat 1a. 
Aanbellen bij de Buurtraad/prikpost.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 - 11.30 uur 
in het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

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

Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  
  
Ø Ouderenzorg 

 
Kom naar het spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 10.30 uur. 
Prinsenhoeven 24, ( 544 65 44. 

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij ouderenwerker Kitty Lumens, ( 542 57 29, e-mail: 
7  kittylumens@contourdetwern.nl. 

  
Ø Centraal Meldpunt 

Gemeente Tilburg 
Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013	  of e-mail via de site : www.tilburg.nl.   
 

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

Voor klachten of meldingen over het Waterpaviljoen in 
Moerenburg: : www.dommel.nl/online-loket/klachten-
bezwaren#Melding. ( 0411 618 618.  

Ø Meldpunt GGz Voor klachten of opmerkingen over patiënten van Jan Wier:  
( 088 01 61 616 of 7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl. 

 
	  
	  



29

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Gecertificeerd	  NFG,	  hierdoor	  
vergoeding	  zorgverzekering	  
	  

Als	  jij	  het	  besluit	  hebt	  genomen	  dat	  je	  zo	  niet	  
langer	  verder	  kan,	  maak	  dan	  direct	  een	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  voelt	  al	  snel	  een	  stuk	  beter!	  
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Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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Goirkestraat 161A 
5046 GG Tilburg, M 0627115836

E info@matthijsklerx.com, I www.matthijsklerx.com
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Kijk	  op:	  

www.villapoggioalsole.com	  
Tel.:	  013	  543	  88	  68	  

 

 

Veel	  buurtgenoten	  waren	  	  
al	  bij	  ons.	  

 
Te	  huur:	  een	  of	  twee	  verdiepingen	  
van	  ons	  prachtige	  huis	  in	  Cilento,	  
met	  zwembad.	  Elke	  verdieping	  
heeft	  vier	  slaapkamers	  en	  een	  

eigen	  keuken.	  
 

Ideaal	  voor	  familie-‐	  of	  vrienden-‐
vakantie.	  Blik	  op	  Capri	  en	  de	  

Amalfikust.	  Prachtig	  achterland.	  
Historische	  schatten.	  Mooie	  stranden.	  
Middeleeuws	  dorp.	  Cilento	  is	  Unesco	  

beschermd	  natuurgebied	  in	  de	  
provincie	  Campania,	  het	  land	  van	  de	  
citroenen	  en	  de	  Mozarella.	  Paestum,	  
Pompeï,	  Napels,	  Capri,	  Amalfikust	  als	  

uitstapjes.	  
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Frans Erensstraat 44  5044 PM Tilburg
T  013 - 463 53 54   M  06 - 489 37 502
E  info@oerlemansschildersbedrijf.nl
I  www.oerlemansschildersbedrijf.nl

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f

	  

	  	  Vers	  hondenvoer	  te	  koop	  

Hoogwaardig, verteert beter,  dus 
minder ontlasting!  Uw hond vindt het 
heerlijk. 1,5% van het lichaamsgewicht 
aan voer nodig per dag.   � 1,50  per 
rol  (500 gram)  in  de smaken rund, 
pens en vis. Het zijn complete 
maaltijden, u hoeft niet bij te voeren.                  
Bosscheweg 201,  tel. 06-51979906. 
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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
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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


