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maandelijks blad voor buurtbewoners

Hoe leg je een groot deel van Armhoefse Akkers lam?...
Door een ‘bom’ in de vorm van een lampetkan…

(Foto: Toine Kocx)

-  Verdwijnt de Pelgrimhoeve?
-  Uitstel komst MHU
-  Plannen met Sacramentskerk
-  Bosscheweg presenteert
-  Reconstructie Nieuwe Bosscheweg
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Het is wat, als er ineens volkomen onver-
wacht een aantal taxateurs op de stoep 
staat. Peter en Willy de Leeuw, uitbaters 
van de Pelgrimhoeve, kunnen er over 
meepraten. “Ik was in mei in de zaal bezig, 
toen er ineens drie mannen binnen ston-
den”, vertelt Peter. “Ze kwamen ‘schouwen’ 
en doken bijna meteen overal in, zelfs in 
de kasten. En dat zonder enige vorm van 
aankondiging! Ze kwamen in opdracht van 
het kerkbestuur van parochie De Goede 
Herder, waar ook de Sacramentsparochie 
onder valt.” 

Verrast
“Ik heb dat al vaker meegemaakt”, gaat 
Peter verder. “Steeds als er een nieuw 
bestuur komt, of toen de Sacramentskerk 
werd gesloten. Altijd is het weer spannend 
wat ze met de Pelgrimhoeve van plan zijn. 
En ja, het is toch een stuk van ons leven. 
Ik loop hier al sinds 1968 rond en heb altijd 
veel voor de parochie gedaan.” Willy vult 
aan: “Activiteiten in de wijk gaan bij ons 
altijd, als het enigszins kan, voor. Je rukt 
het hart uit de wijk, als de Pelgrimhoeve  
gesloten zou moeten worden. 
Zeker ouderen zullen dat zo voelen!” 
Maar zo ver is het dus absoluut niet, al 
werd ook het stichtingsbestuur van de Pel-
grimhoeve compleet verrast door de actie 
van het kerkbestuur om het pand te laten 
taxeren en de wilde ‘plannen’ die ineens de 
ronde gingen doen. Zo zou de Pelgrim-
hoeve al verkocht zijn en plat gaan, zodat 
er in combinatie met een deel van de 
speelplaats van basisschool Armhoefse 
Akker ruimte komt voor enkele huizen...  

Stichting
Nog een bestuur? Ja inderdaad. Sinds een 
groot aantal jaren heeft het kerkbestuur het 
beheer en de exploitatie van de Pelgrim-

hoeve uit handen gegeven aan vijf wijkbe-
woners die op vrijwillige basis de Stichting 
Pelgrimhoeve vormen. Secretaris Toon 
van Gestel is duidelijk over de taak en de 
functie: “Al tientallen jaren faciliteert onze 
stichting een groot aantal parochie- en 
buurtactiviteiten tijdens bijeenkomsten in 
de Pelgrimhoeve. Zij deed en doet dit nog 
steeds met veel overtuiging en enthou-
siasme, in goede samenwerking met de 
beheerders en de verenigingen die in het 
gebouw hun domicilie hebben. Deelparo-
chie en buurt waarderen deze activiteiten, 
getuige de deelname eraan.” Dat laatste 
wordt bevestigd door de massale deelname 
aan bijvoorbeeld de Pubquiz, Tonpraten, 
Carnaval, Rikconcours, Dansavonden, 
3-Koningen-zingen of het seniorendiner.

Verdwijnt de Pelgrimhoeve?                                                   Redactie

De laatste weken gonst het van de geruchten, dat de Pelgrimhoeve plaats moet 
maken voor huizen of appartementen. Die geruchten komen niet zomaar in de wereld, 
maar zijn in feite niet nieuw en een herhaling van een scenario.  

Willy en Peter de Leeuw blijven graag 
actief in de Pelgrimhoeve
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Corebusiness 
Inmiddels zijn er twee vergaderingen ge-
weest tussen de beide besturen en lijkt 
de kou wat uit de lucht. Het kerkbestuur is 
duidelijk in haar opvattingen, dat het run-
nen van een ‘buurthuis’ niet tot haar core-
business behoort. Zij heeft haar handen 
vol aan het ontmantelen van een aantal 
kerken, waaronder ook de Sacramentskerk. 
Gelijktijdig ziet zij ook in, dat zij zelf weinig 
om handen hebben met de Pelgrimhoeve, 
omdat het stichtingsbestuur namens hen 
de zaken goed voor elkaar heeft. 

Het gebouw wordt prima beheerd, noodza-
kelijke aanpassingen worden niet uitgesteld 
en maandelijks zijn er de nodige activitei-
ten. Daarnaast mag duidelijk zijn, dat 
Peter en Willy ook zeker de kans willen 
aangrijpen om de Pelgrimhoeve zelf over 
te nemen, mocht het kerkbestuur toch tot 
verkoop besluiten. Peter: “Het moet natuur-
lijk voor ons financieel wel haalbaar zijn, 
want het is en blijft ook een oud gebouw. 
Maar wel een gebouw waar we enorm aan 
gehecht zijn en waarin we met plezier acti-
viteiten voor onze wijk blijven organiseren!”

Uitstel komst Medische Heroïne Unit (MHU)
Wethouder Hans Kokke heeft eind oktober de gemeenteraad geïnformeerd, dat de komst 
van de Medische Heroïne Unit naar het Jan Wierhof voor bepaalde tijd uitgesteld zal 
moeten worden. Een bericht dat niet alleen onze wijk verraste, maar ook de wijk Zorgvlied 
waar men wellicht opnieuw te maken krijgt met een verlengde periode dat de MHU daar 
gevestigd blijft. 

Op vrijdag 17 oktober 2014 konden nog eens 22 gezinnen hun gratis plantjes voor hun 
geveltuintjes ophalen bij Blossom. In het voorjaar waren dat er al 90. Ook deze keer waren 
er weer veel enthousiaste reacties! Begin oktober mocht Ineke van Kasteren namens de 

Buurtraad Armhoefse Akkers een Groene Duim van de IVN in ontvangst nemen, voor 
de geveltuintjes-actie in onze wijk. Meerdere groene ideeën uit Tilburg en 

omgeving werden die middag in het zonnetje gezet.
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Het bisdom en bouwbedrijf 
JA van Gisbergen zijn het 
eens over verkoop van de 
desolate kerk, die al ruim 10 
jaar leeg staat. Het belangrijk-
ste laatste probleem was nog 
het parkeren en ook dat is 
opgelost: dat geschiedt geheel 
op het terrein van de nieuwe 
woningen. 

15 woningen
Eén woning in de toren van 
de Tilburgse Sacramentskerk, 
een in elke zijbeuk en twaalf 
op het terrein van het (te 
slopen) schip. Vooral de 

woningen, zonder schuine daken gaan 
echt een behoorlijk contrast vormen met de 
voorzijde van de kerk die behouden blijft, 
en de huizen in de buurt. De monumentale 
boom achter de kerk in de tuin van de voor-
malige pastorie blijft staan Dit conceptplan 
diende Bedaux de Brouwer Architecten in 
bij de gemeente, maar daarmee is de zaak 
niet rond. De bestemmingsplanprocedure 
(wijziging van de bestemming naar wonen) 

Eindelijk doorbraak voormalige Sacramentskerk            Corin Sweegers

Het heeft (veel) langer geduurd dan bedoeld, maar in week 44 ging het plan voor de 
invulling van het terrein van de voormalige Sacramentskerk aan de Pelgrimweg dan 
toch naar de Gemeente Tilburg voor goedkeuring. 

Een impressie van de nieuwe woningen

Torenspits? In België lossen ze dat zó op!
(foto: Rob Knegtel)

neemt zeker een jaar in beslag. Ook zal 
zeker nog overleg plaatsvinden met om-
wonenden. Pas daarna zal de definitieve 
koop gesloten worden en zal de sloop 
kunnen beginnen. Bouwbedrijf J. A. van 
Gisbergen uit Hooge Mierde verwacht be-
gin 2016 met de bouw te kunnen beginnen. 
Over de verkoop maakt projectarchitect 
Thomas Bedaux zich geen zorgen: “We 
krijgen nu al aanvragen uit de buurt.”

Pieter Siebers van de werkgroep Kerk en 
Klooster in Armhoefse Akkers reageert 
verheugd: “Blij dat er nu schot in komt, het 
gebouw is steeds meer aan het verloede-
ren.” Of ook de spits terugkeert is afhan-
kelijk van geldelijke steun. “We willen daar 
met z’n allen de schouders onder zetten”, 
zegt Siebers. Anders dan Van Gisbergen in 
eerste instantie veronderstelde, heeft het 
bisdom er geen moeite mee als er straks 
weer een spits op de toren komt. De kerk is 
dan immers verkocht. 
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	  	  	  	  	  	  	  ADVOCATENKANTOOR	  	  HOLLANTS	  

	   	   Marilet	  Hollants	  
	   	  	  	  	  	  	  advocaat	  en	  mediator	  

Gespecialiseerd	  op	  de	  rechtsterreinen:	  

Arbeidsrecht:	  	  ontslag	  en	  arbeidsvoorwaarden	  
Familierecht:	  	  	  echtscheidingen,	  alimentatie	  

Gematigde	  tarieven	  voor	  particulieren.	  	  

Zie	  voor	  meer	  informatie	  www.advocatenkantoorhollants.nl	  
Bel	  of	  stuur	  een	  email	  voor	  een	  oriënterend	  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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Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

info@vdbraakenmaas.nl!
www.vdbraakenmaas.nl!

!

!

!

!

Voor!vragen!kunt!u!terecht!bij!ons!op!de!praktijk!of!via!!01375420685.!U!heeft!geen!verwijzing!
van!uw!huisarts!nodig!en!het!valt!onder!de!aanvullende!verzekering.!

Overige!Specialismen:!fysiotherapie,!geriatrietherapie,!sportblessures,!revalidatie!na!een!

operatie!of!beroerte,!looptrainingen!(etalagebenen),!Parkinson,!hyperventilatieklachten,!

COPD,!tape,!dry!needling.!

!

.!!

Prinsenhoeven!36,!Tilburg!

tel.!01375420685!

info@vdbraakenmaas.nl!

www.vdbraakenmaas.nl!

!

Ouder!worden!en!blijven!bewegen?!!!Wij!bewegen!U!!!
Mensen!die!ouder!worden!en!problemen!krijgen!met!de!beweeglijkheid!van!
hun!lichaam,!!kunnen!bij!ons!op!de!praktijk!terecht!of!wij!komen!bij!u!aan!
huis.!Wat!kunnen!wij!doen!voor!u:!!
*!creëren!van!veilig!functioneren!thuis!
*!trainen!van!stabiliteit!bij!onzeker!lopen!
*!trainen!van!kracht!en!conditie!!
*!adviseren!van!gezonde!(veilige)!leefstijl!
*!valpreventie!
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Dit zijn vaak kinderen die in groep 1-2 goed 
mee lijken te komen, maar in groep 3 tegen 
problemen aanlopen bij het lezen, schrij-
ven en/of rekenen. Het zijn meestal ook 
kinderen die een goed gevoel voor humor 
hebben en prachtige fantasieverhalen kun-
nen vertellen.

Beelden
Beelddenkers denken in beelden, gebeurte-
nissen en gevoel in plaats van woorden en 
begrippen. Dat is dus een fundamenteel 
andere manier van denken! 
Ze zijn visueel, maar ook ruimtelijk inge-
steld. Het allerliefste werken ze met hun 

Beelddenkers

Uit onderzoek blijkt dat in elke klas van de basisschool wel 1 à 2 beelddenkers zitten. 
Maar wat zijn dat dan, beelddenkers? 

ogen en hun opgedane ervaringen. De 
meeste scholen stellen hun lesprogramma 
in op de talige leerlingen, deze sluit dus 
niet aan bij de beelddenkers. De methode 
‘Ik leer anders’ kan deze leerlingen helpen 
om de lesstof van school thuis op een 
andere manier te verwerken: op hun manier 
van leren. Debbie de Weijer, van Abella 
coaching, kan hierbij helpen. 
Kijk op: : www.abellacoaching.nl.  

   (zie ook pag. 2)

Op donderdag 2 
oktober maakte 
onze wijkwethouder 
Mario Jacobs ter 
kennismaking een 
fietstocht door de 
wijk, samen met 
enkele leden van de 
Buurtraad en twee 
contactpersonen 
van de gemeente. 
Er werd stilgestaan 
bij verschillende 
belangrijke punten in 
de wijk, zoals de om-
geving van Jan Wier, 
de afsluiting van de 
St. Josephstraat, 
de geveltuintjes en 
StadsBAKens, de 
toekomstige natuur-
speelplek in Moeren-
burg en de ontwik-

Bezoek van wijkwethouder Mario Jacobs

Op de foto v.l.n.r. buurtraadlid Hein Jacobs, wethouder Mario Jacobs, 
omgevingsmanager Marc van Akkeren, buurtraadvoorzitter Helma 
Oostelbos, wijkregisseur Marjo van Velthoven.

(Advertorial)

kelingen rondom de kerk. 
Over al deze verschillende onderwerpen 
zullen we u steeds op de hoogte houden 

als er ontwikkelingen zijn.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Intocht Sint Nicolaas in Tilburg 

Nog een paar nachtjes slapen en dan komt de Sint
een feest dat ieder kind spannend en  geweldig vindt
De pakjesboot komt 16 november om 12 uur de Piushaven in varen
op de kades zwaaien en zingen dan weer hele kinderscharen
Allemaal weer blij met de komst van Sinterklaas
vergezeld door zijn paard en natuurlijk zijn Pieterbaas

Veel raadsels zijn er rond de zwarte Pieten
of we daar  in 2014 nog van kunnen genieten?
Sinds 1901 wordt in Tilburg dit feest al gevierd
het Sint Nicolaas Comité heeft altijd de intocht opgesierd
Een onderdeel van de Tilburgse cultuur en folklore
die gaat misschien nu door alle commotie wel verloren.
We duimen met zijn allen voor dit mooie kinderfeest
want dat is het tot nu toe toch altijd geweest
Altijd zonder enige discussie over kleur of rang
omgeven met erg veel klassiek kindergezang

In tegenstelling tot voorgaande jaren
komt de sint niet de 5e de school binnenvaren
Want alle kinderen van de Armhoefse Akker zijn die vrijdag vrij
dus maakt de Sint hen een dag eerder met een bezoek heel blij

In de wijk Armhoefse Akkers was 2014 vrij rustig voor de leek
alhoewel Novadic-Kentron niet voor iedereen echt welkom bleek
De plotsklapse gedeeltelijke afsluiting van de St. Josephstraat
was onverwacht en ging ineens met de nodige ruis gepaard
Verandering is niet altijd verbetering, zullen we maar zeggen
maar je hoeft je er ook niet zomaar steeds bij neer te leggen
Als je het ergens niet eens mee bent
zorg dan, dat de politiek je mening kent
Laat je daarom dus, zo snel mogelijk horen
de strijd is niet altijd bij voorbaat verloren
Met alleen maar tegen je buren klagen
is niet om verbetering/verandering vragen
Bij onvrede geldt dan ook een tip van een oude man:
“een mailtje, telefoontje naar de gemeente moet dan”
U bent de oren en ogen van uw stadsbestuur
dat lijkt soms misschien een niet te slechten muur
Maar hebt u niet op de juiste plek geklaagd
dan heeft u niet om verandering gevraagd.

En je ziet dan soms een ‘wondertje’ gebeuren 
nog voordat we in de gemeenteraad konden zeuren 
leek de wethouder al helemaal overstag te zijn gegaan 
en maakte hij de afsluiting van de St. Josephstraat ongedaan

Sint      
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Eind vorig jaar hebben de kinderen van 
de basisschool wensen voor elkaar opge-
schreven. De opdracht was om dingen 
te wensen die dichtbij henzelf stonden. 
Daarvan zijn er drie uitgekozen die gerea-
liseerd zouden worden. Zo hebben vorig 
jaar alle kinderen door middel van ‘Heitje 
voor een Karweitje’ geld ingezameld voor 
een goed doel (de kinderen van de voed-
selbank). Daarnaast komt er de komende 
tijd weer aandacht voor het recyclen van 
afval. Tenslotte werd gekozen voor de wens 
dat iedereen erbij hoort en niemand zich 
buitengesloten hoeft te voelen.

Bushalte
Nico van Huijkelom, leerkracht binnen de 
Armhoefse Akker, vertelt dat ze niet zelf het 
concept van de bushalte hebben bedacht: 
“Dit concept bestaat al langer. De gedachte 
erachter is dat voor iedereen die bij een 
bushalte staat, er vanzelf een bus komt 
waar men in kan stappen. Een kind dat zich 
alleen voelt, of nog niemand heeft om af te 
spreken, gaat bij de halte staan wachten. 
Als vanzelf wordt het dan wel door klasge-
nootjes gevraagd om mee te doen.” Bus-
maatschappij Veolia was erg enthousiast 
hierover. Daarom hebben ze de school een 
gloednieuwe bushaltepaal geschonken. 
Weliswaar staat er ‘Torenstraat’ en ‘lijn 
139/239’ op, maar dat wordt mogelijk nog 
veranderd. 

Werkt het?
De theorie is erg mooi, maar hoe werkt dit 
nu in de praktijk? Ik ben een ochtend gaan 
kijken op het schoolplein. Wanneer de 
zoemer gaat, komen de kinderen vaak al 
rennend naar buiten. De afvalbakken staan 
vlak bij de halte, dus hier verzamelen zich 
sowieso groepjes kinderen. Slechts een 
keer zag ik een meisje op ‘de bus’ wachten 
en na 20 seconden kwam er iemand naar 
haar toe. Verder is het een lekkere hang-
paal om je appeltje op te eten. Ook hebben 
kinderen nu een extra spel: busje spelen. 
De bushalte staat er nog maar net, dus 
iedereen moet er nog aan wennen. Maar 
het lijkt me een prima initiatief!

Wachten op de bus of op een
vriendje/vriendinnetje

Nieuwe bushalte in onze wijk                                          Debbie de Weijer

Sinds de tweede helft van september is onze wijk weer een bushalte rijker. Maar nee, 
een echte stadsbus zal helaas niet door de straten komen rijden. Het gaat om een 
bushalte op de speelplaats van basisschool Armhoefse Akker.
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Liebrand Ruijs advocaten 

Nieuwe Bosscheweg 77 
5017 JL  Tilburg 

 
(013) 303 00 95 

www.liebrandruijsadvocaten.nl 
info@liebrandruijsadvocaten.nl 

Elke dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur 
gratis inloopspreekuur 
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De heren zitten op hun praatstoel, aan de 
grote keukentafel in Ralfs ouderlijk huis. 
Een uur lang vertellen ze enthousiast over 
hun topsport: “Met jong Oranje sta ik op het 
punt om naar het jeugd EK in Portugal te 
vertrekken. Ons rugbyteam opent het toer-
nooi tegen Georgië, zeker geen makkie!”, 
zo begint Ralf zijn verhaal. Zijn ouders 
reizen mee naar Lissabon, om het nuttige 
met het aangename te verenigen. Zus 
Renée heeft pech, die blijft thuis voor haar 
studie. “Zeker geen zin in 10 dagen zon?”, 
plaagt Sam, die zich duidelijk thuis voelt bij 
zijn kameraad over de vloer. Op zijn beurt 
is de jonge wielrenner van de Rabobank-
ploeg het lange seizoen aan het afsluiten, 
na Parijs-Tours. 
“De wielerbond heeft mij in 2012 gescout 
voor het talententeam. Sindsdien rijd ik met 
trots in het oranje tricot rond.”

Topsportstatus
De vrienden kennen elkaar al sinds de 

basisschool en voelen elkaar prima aan. 
Sam: “We weten welke opofferingen onze 
sport kost.” Ralf: “Ons leven is gericht op 
trainingen, de rest volgt daarop.” Sociaal 
leven hebben ze zeker, maar met mate. 
Stappen is niet uitgebannen, alcohol zeker 
wel. Sam heeft al twee jaar een vriendin 
en ziet haar onregelmatig. Ralf is nog 
vrijgezel, met de tijd aan zijn zijde. Beiden 
zijn student en genieten een topsportsta-
tus. Ralf: “Bij Avans Hogeschool doe ik de 
studie Verpleegkunde. Toetsen maken lukt 
niet tijdens het EK, maar die mag ik later 
inhalen.” Sam: “Aan de Universiteit van 
Tilburg zijn ze met studiepunten iets cou-
lanter naar mij toe als student psychologie, 
maar uiteindelijk moet je toch alles halen.” 
Hij toont zijn kritische geest door te stellen 
dat hij gerust uithangbord wil zijn, en dat 
de intentie vanuit de Uni goed is, maar de 
praktijk weerbarstig. “Mijn ambitie is om 
echt door te breken als wielrenner. 
Psychologie is dan iets voor later.”

Toppers in wording                                             Gerben van Eeuwijk

Twee jongemannen, buurtgenoten en vrienden voor het leven: wielrenner Sam Oomen 
(19) en rugbyer Ralf Steenbakker (19) vertellen over de offers en charmes van hun 
sportieve bestaan.

Ook in de Armhoefse Akkers willen de 
Gemeente en de Buurtraad bevorderen 
dat bewoners samen waakzaam zijn voor 
een veiligere buurt.  Daarvoor zal begin 
2015 een informatieavond worden georga-
niseerd. Vooruitlopend daarop willen we 
alvast bewoners oproepen die coördinator/
beheerder van een What’sApp groep wil-
len worden. Op een later moment worden 
mensen opgeroepen die deel willen nemen 
in zo’n groep, zij hoeven nu dus nog geen 
contact op te nemen. De bedoeling is dat 
er verschillende groepen worden gevormd 

WhatsApp-groepen voor een veilige wijk

Een veilige wijk, dat wil iedereen wel. Een nieuw middel dat daarvoor wordt gebruikt, 
zijn WhatsApp-groepen om onveilige situaties in de buurt te signaleren en die te 
melden aan de leden van de groep, aan de politie en bij 112. 

in de wijk, bijvoorbeeld aan de beide zijden 
van de Ringbaan-Oost en ook in Moeren-
burg. Wil je meer weten over het coördine-
ren, of zou je mee willen werken aan het 
opzetten van deze WhatsApp-groepen, 
meld je dan bij de buurtraad: 
7 buurtraad@hotmail.com.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Clubliefde
Behalve hun vriendschap koesteren de 
kerels hun afkomst. Ralf: “Mijn loyaliteit ligt 
bij mijn club Oisterwijk Oysters, ook al spe-
len ze Tweede Klasse. Hopelijk promove-
ren we naar de hoogste Rugby Liga, dat 
maakt spelen voor het grote Oranje voor 
mij mogelijk.” Sam: “Mijn clubliefde voor 
TWC Pijnenburg staat als een huis. Daar 
ben en blijf ik altijd welkom, al sinds mijn 
7e jaar. Ze zijn trots op ons, de mensen 
van die clubs.” Met Willem II hebben de 
vrienden geen band, want voetbal is niet 
hun sport. Met Tilburg voelen ze zich zeker 
verwant, ze zijn er geboren en getogen. 
“Met name de looproute vanuit Armhoef 
naar het centrum, dat is onze rode draad 
door de stad”, aldus Sam. 
Echte sporthelden 
hebben ze niet, 
hoewel Sam de 
Zwitser Cancellara 
roemt en Ralf de 
Franse cultspeler 
Chabal, beroemd 

Wielrenner Sam Oomen en rugbyer Ralf Steenbakker gaan uitdagingen niet uit de weg

om zijn woeste uiterlijk. “Ralfs pa Jan, die 
lijkt op die baardmans”, gooit Sam er nog 
eens een grap uit.

Echte vrienden
Lange termijn ambities uitspreken, daar 
wagen ze zich desgevraagd niet aan. Ralf 
toont zich een realist: “Rugby is een kleine 
sport in Nederland, dus een studie als 
investering voor 
later is nodig.
” Sam: “Als 
all-round wielrenner 
maak ik best kans 
op een doorbraak, 
maar schatrijk word 
je niet.” Waar ze 
over 20 jaar staan? Geen idee, wat weet je 
als bijna 20-jarigen van de toekomst? Ze 
leven in het nu, voor hun sport. “Wie weet 
heb ik dan een villa in Toscane en komt 
Ralf op bezoek?”, lacht Sam. Zijn vriend 
knikt instemmend, want dromen staat vrij. 
Echte vrienden zoeken elkaar immers op, 
altijd en overal.
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Er komt verder een nieuwe heg, nieuwe 
planten en het gras wordt ingezaaid, ook 
op het voetbalveld, dus even laten groeien 
en de ingezaaide delen ontzien a.u.b. 
Hoewel het dan nog lang niet zo mooi is 
als het gaat worden, kan er wel al vanaf de 
plaatsing op de speeltoestellen gespeeld 
worden.
Natuurlijk gaan we de opening van de 
vernieuwde speelplek ook nog uitgebreid 
vieren. Maar dit feest zal pas in het voorjaar 
plaatsvinden als het gras gegroeid is en we 
met lekker weer samen kunnen proosten! 
Natuurlijk houden we iedereen hiervan op 
de hoogte.

Binnenkort weer spelen in het park bij Jan Wier

Als we dit schrijven, is er in de verste verte nog geen speeltuin te ontdekken in het 
park bij Jan Wier (Jan Ingenhouszpark). Maar dit komt echt goed, want de bedoeling 
is dat in november de nieuwe speeltoestellen geplaatst worden. 

Wat wel meteen belangrijk is, is het be-
heer van de speelplek. Daarvoor hebben 
verschillende mensen uit de omgeving van 
Jan Wier zich al aangemeld, maar het is fijn 
als er nog meer mensen in het beheer-
groepje komen. Wil je ervoor zorgen dat 
deze speelplek mooi, schoon en veilig blijft: 
meld je dan aan. We denken vooral aan 
ouders met jonge kinderen die hier veel 
zullen gaan spelen. Niet veel werk, wel een 
groot plezier voor iedereen. 
Aanmelden of info vragen, kan op 
7 buurtraad@hotmail.com.

Groeten van de speeltuingroep Jan Wier

Beste Wijkbewoners

Mijn naam is Benthe van Wees, ik ben de dochter van juffrouw Marcelle van basisschool 
Armhoefse Akker. Ik ben 19 jaar en heb het syndroom van Down. Toch wil ik straks ook 
(begeleid) zelfstandig gaan wonen, en daarom hebben papa en mama met nog een aantal 
ouders een wooninitiatief opgericht!

Ze zijn al best ver gevorderd, maar U snapt wel dat (ook) hier veel geld voor nodig is.

Nu heb ik een idee bedacht: het verzamelen van 'oude', niet meer gebruikte mobieltjes. Hebt 
U of Uw familie, vrienden, collega's of kennissen nog ergens een mobieltje liggen waar U 
niets meer mee doet, dan zou ik die graag van U ontvangen. Zo kan ik zelf ook bijdragen 
aan het realiseren van mijn eigen - en die van mijn vrienden en vriendinnen - woonplek!
Alvast heel erg bedankt!

O ja, U kunt Uw telefoontje afgeven in de 
groep van juf Joop en juf Marcelle. Deze 
is bij binnenkomst van basisschool 
Armhoefse Akkers via de poort, meteen 
aan Uw rechterhand!
Ik en mijn medebewoners zijn u alvast 
heel dankbaar!

Groetjes van Benthe van Wees.

Benthe met haar broer Thomas
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Feestelijk	  diner	  voor	  senioren	  

in	  de	  Pelgrimhoeve!	  
 

 

	  
Na drie geslaagde diners voor senioren nodigen we u uit voor een speciaal candlelight-
diner, een feestelijk diner om de decembermaand te vieren. Dit uitgebreide diner vindt 
plaats op woensdag 10 december in de Pelgrimhoeve. Iedereen uit onze wijk van 55+  
is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen.  
 
Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al 
lekker een glaasje drinken. Eindtijd: we schatten in rond 20.30 - 21.00 uur. Ook de koffie en 
thee met iets lekkers zijn inbegrepen. De kosten voor dit heerlijke viergangendiner zijn 12,50 
euro per persoon. De overige drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt u rechtstreeks 
bij de Pelgrimhoeve afrekenen. 
 
Wilt u ook lekker mee komen eten? Geef u dan op 
met onderstaande bon of maak het bedrag maal het 
aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 
0003673935 van de KBO Sacrament en zet er 
duidelijk bij: diner 10 december, het aantal personen, 
plus uw naam.  
 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
12,50 euro per persoon bij de opgave-strook. 

Menu op 10 december 

Dit is een viergangen Frans 
verrassingsmenu met keuze uit 

verschillende vlees- en 
visgerechten! 

Dus voor iedereen zitten er  
heerlijke gerechten bij! 

 
Pas dan is uw inschrijving geldig. Schrijf uzelf in vóór 3 december. Wacht niet te lang, want 
vol = vol! U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op 10 december vanaf 17.30 
uur in de Pelgrimhoeve. Alleen als het vol is en u niet meer mee kunt eten, krijgt u bericht. 
Mail met evt. vragen naar 7 buurtraad@hotmail.com. 
 
Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 10 december a.s. naar het diner in de Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon/2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 3 december a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a, Ringbaan-Oost 240-
43 of Jan van Beverwijckstraat 92, in een gesloten envelop samen met het bedrag van 12,50 
euro per persoon of maak het bedrag over. 
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Middels de scholenband wil de school haar 
verbondenheid tonen met mensen die het 
heel wat minder goed hebben dan wij hier 
in Nederland. Nog twee andere scholen 
onder hetzelfde bestuur (SKOTZO) hebben 
eveneens goede connecties met scholen 
in Same. Jaarlijks gaan ook enkele leer-
krachten ter plekke bekijken, waaraan leer-
lingen en scholen behoefte hebben. 

Knutselmateriaal

In de klassen zal er na Sinterklaas druk 
geknutseld worden om weer originele 
en creatieve kunstwerken te maken die 
verkocht zullen gaan worden. Vanuit de 
leerkrachten is er ook de vraag of u thuis 
misschien nog knutselmateriaal hebt liggen. 
Zo zijn ze onder anderen op zoek naar: 

Helpende handen voor Kerstmarkt                 Debbie de Weijer

Dit jaar organiseert basisschool Armhoefse Akker weer haar traditionele kerstmarkt 
op woensdag 17 december van 17.00 tot 19.00 uur. Er wordt dan geld ingezameld 
voor The Mother Kelvin School in Same (Tanzania), waarmee de school een samen-
werkingsverband heeft. In de voorbereiding kan de school nog wel wat hulp en mate-
rialen gebruiken.

kleine glasplaatjes (niet groter dan 30 cm) 
of witte/ zwarte badkamertegeltjes, witte 
badstof sokken, kleine knoopjes en kralen 
(verschillende kleuren), materiaal om iets 
mee te vullen (in dit geval de sokken) en 
knoopjes, zoveel als mogelijk. Deze spullen 
kunnen op school worden afgegeven.

Het organiseren van de kerstmarkt vergt 
altijd veel tijd en inzet. De school kan altijd 
helpende handen gebruiken. Denk hierbij 
aan het fysiek helpen in de voorbereidin-
gen, sponsoring en natuurlijk het bezoeken 
van de kerstmarkt. 

Voor vragen of opmerkingen is de ouder-
commissie  bereikbaar via 
7 oudercomite@armhoefseakker.nl.

Vanaf 10.45 uur zal Hein van Berkel op zijn 
piano sinterklaasliedjes spelen bij de Holle 
Boom en natuurlijk zijn de kinderen (en 
hun ouders) van harte uitgenodigd om uit 
volle borst mee te zingen. En, krijg je dorst 
of trek in iets lekkers…Gijs van Zomerlust 
zorgt voor koffie, thee, warme chocomel, 
ranja en pepernoten. Een mooi opwarmer-

Zingen voor de Sint bij de Holle Boom

Op 16 november arriveert de Goed Heilig man in Tilburg uiteraard weer met zijn boot. 
Enkele buurtgenoten gaan dit feestje met jullie hulp extra leuk maken! 

tje voor de binnenkomst van Sinterklaas 
en een leuk buurtinitiatief van Hanneke 
Oomen, Frank Maas, Hein van Berkel en 
Gijs van Esch! 
Nadat de Sint rond 11.45 uur voorbij 
gevaren is…blijft het nog door gaan bij de 
Holle Boom. Kortom: het kan een gezellig 
buurtfeestje worden!  Dus kom!  
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Een viertal bewoners van de Bosscheweg 
heeft het initiatief genomen om dit weekend 
te organiseren, waarin buurtbewoners 
tussen Spoorbrug en Kanaalbrug hun 
creatieve werkstukken zullen presenteren. 
Daarmee trachten zij een ‘derde’ brug te 
slaan tussen de bewoners in de wijk. Dit 
project is mede mogelijk gemaakt dankzij 
Verrijk je Wijk.

Expositie van
Houtsnijwerk (Mari Cools), Schilderijen 
(Hanneke Bollen), Hoofddekselshoe-
den(Gerry Verschuuren), Film (Anneke van 
Oel), Biologische producten (Joke en Rinie 
Vermelis), Beeldhouwwerk (Ans Maasen) 
en Keramiek (Marianne van Pelt).
Voorts wordt er gezorgd voor koffie/thee, 
kleine versnaperingen en biedt Joep Bollen 
de mogelijkheid voor een kleine wijn-
proeverij.

Bosscheweg presenteert                                                    Redactie

Onder deze titel toont een aantal kunstzinnige buurtbewoners haar creatieve werk-
stukken in het weekend van 22 en 23 november. De opening geschiedt door Jace van 
de Ven, ongetwijfeld op een van hem welbekende humorvolle eigen wijze.

De exposanten en organisatie 
nodigen buurtbewoners en andere 
geïnteresseerden van harte uit om in een 
heerlijke ambiance de creativiteit van 
buurtbewoners te ontdekken en er met hen 
een fantastisch weekend van te maken. 
De expositie vindt plaats 
op zaterdag 22 en zondag 23 
november van 13.00 tot 
17.00 uur in Atelier HB, 
ingang aan de Kapitein 
Grantstraat 36. 
Vrije  parkeergelegenheid. 
Meer info: ( 06 511 218 70.

Het was voor de organisatie – GGz Bre-
burg en Novadic-Kentron – teleurstellend, 
dat slechts negen wijkbewoners belang-
stelling toonden. Dit, terwijl de komst van 
bijvoorbeeld de Medicinale Heroïne Unit 
zo’n hot item is in onze wijk! Het schopte 
het programma met vier interactieve 
workshops danig in de war, maar de negen 
medewerkers losten het prima op. Het werd 
een leerzaam avondje. 

VOF DD
Dubbele Diagnose is heftig voor de 
mensen zelf en hun directe omgeving. 
Er is altijd sprake van een psychische of 

psychiatrische aandoening in combinatie 
met een verslaving. Op de Jan Wierhof 
verblijven maximaal 16 - 18 cliënten die 
allen op vrijwillige basis trachten weer een 
‘normaal’ leven op te bouwen. Een opname 
kan variëren van een paar weken tot drie 
maanden of soms langer. In de eerste drie 
weken – detox-fase – worden cliënten op 
een besloten afdeling continu begeleid 
en volgen zij een intensieve behandeling, 
waarbij het gebruik van drugs uitgesloten 
is. Daarna wordt een behandelplan 
opgesteld en wordt o.a. bekeken of een 
cliënt opgenomen blijft en of deze bepaalde 
faciliteiten krijgt, waarbij deze bijvoorbeeld

Heb je zucht?...                                                                 Jaap van Loon

Wellicht een wat rare ‘kop’ boven dit artikel, maar het is een vraag die wekelijks aan 
bod komt bij cliënten met een psychiatrische- en verslavingsproblematiek, waarvan 
een aantal op het Jan Wierhof verblijft. Dat bleek op de informatieavond ‘Dubbele 
Diagnose’ op 30 september jl.
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zelfstandig naar buiten mag.  Dat verloopt 
over het algemeen prima. Cliënten zijn 
gemotiveerd, voelen zich veilig en willen 
ook zo min mogelijk opvallen. In de 
afgelopen 7 jaar zijn er slechts 2 gevallen 
geweest, waarbij het mis ging. Overigens 
mag duidelijk zijn, dat een verslaving 
nooit ‘over’ gaat. Je kunt er wèl mee leren 
omgaan en het proberen te reguleren. 
Maar: afkicken is niet niks!

Ambulante zorg 
Verslaving zorgt ervoor dat een normaal 
weldenkend, gezond mens niet meer op 
lange termijn kan denken. Hoe sterker de 
zucht naar bepaalde drugs, hoe minder 
controle zo’n persoon heeft. Voeg daarbij 

een psychiatrische stoornis en je weet, 
dat de leefsituatie voor de persoon zelf en 
direct betrokkenen uiterst complex is. Om 
deze mensen te kunnen helpen is er een 
team ambulante zorg die mensen in hun 
thuissituatie bezoekt en o.a. controleert of 
extra hulp noodzakelijk is. 
In Tilburg en directe omgeving gaat het 
om zo’n 70 personen. Een aantal daarvan 
komt ook langs in het Jan Wierhof voor een 
gesprek of anderszins. Het gaat dan om 
bezoekjes van een uurtje. Daarnaast is er 
op het Jan Wierhof een deeltijdbehandeling 
– 3 dagen in de week – voor personen met 
een Borderline persoonlijkheidsstoornis in 
combinatie met een verslaving.   
Al met al ‘zware gevallen’, maar om daar 
nu meteen een etiketje als ‘gevaarlijk’ 
op te plakken gaat echt te ver!  GGz en 
Novadic-Kentron hopen dan ook met dit 
soort informatieavonden buurtbewoners 
te informeren wat er werkelijk op het Jan 
Wierhof gebeurt.

Naar verwachting zal eind komend jaar de 
rigoureuze verbouwing van Jan Wierhof 2 
en 3 gereed zijn, waarna de DD-cliënten 
hiernaar toe verhuizen. 
Voordat het zover is, zult u uitgenodigd 
worden voor een open dag.

De werkzaamheden bij Jan Wier 
vorderen gestaag

Reconstructie Nieuwe Bosscheweg                                  Jaap van Loon

Het duurt nog wel een maandje of acht voordat de eerste spade de grond in gaat. 
Toch zijn de plannen voor een herinrichting van de Nieuwe Bosscheweg al een 
behoorlijk eind gevorderd. Op een bewonersavond kwam een aardig groepje 
omwonenden poolshoogte nemen.

     (lees verder op pag. 21)

Het is alweer een tijdje geleden, dat een 
groepje bewoners hun gedachten heeft 
laten gaan over mogelijke verbeteringen 
van de Nieuwe Bosscheweg. Dit werk-
groepje - ‘Veiligheid en Leefbaarheid 
Nieuwe Bosscheweg’ - bestond uit: Marilet 
Hollants, Eefje de Munnik, Helma Oostel-
bos, Frank Maas en Michel Smits. Zij bena-
derden wijkregisseur Marjo van Velthoven 
en zo ging het balletje rollen. In een later 

stadium zijn vanwege min of meer individu-
ele belangen nog wat andere mensen bij dit 
groepje aangesloten.

Racebaan
Na uitvoerig overleg heeft deze werkgroep 
een lijstje wensen, aandachtspunten en 
oplossingen samengesteld voor o.a. de 
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V
roeger, toen ik nog heel klein was, mocht ik weleens gaan logeren bij de buren. Wat 
was dat een avontuur! Weg van huis, maar gelukkig ook weer niet al te ver. In een 
vreemd huis, een vreemde kamer, een vreemd bed. Andere geluiden. Een andere 

geur. Zelfs het donker was anders dan thuis. Laatst was het weer zover. Met mijn spullen 
onder mijn arm ging ik naar de buren, naar het huis van de ‘Godzoekers’, ofwel de ‘Cister-
ciënzers van de strikte observantie’ aan de Eindhovenseweg in Berkel-Enschot. Logeren bij 
de Trappisten in klooster Koningshoeven. Even op zoek naar de rust en de stilte. 

Eigenlijk hoor ik het thuis wel elke nacht, meestal onbewust. Het klokje van de Trappisten. 
’s Nacht om kwart over vier en om kwart over zes, als de heren naar de kapel geroepen wor-
den om te bidden en te zingen. Dat zijn nog maar twee van de zeven keren in een etmaal 
dat ze zich maar de kapel spoeden –nou ja spoeden- om samen te zijn. 
Als voormalige kostschooljongen in een niet zo frisse tijd lag van alles op de loer om het 
niet prettig te hebben in een kloosteromgeving. Maar niks van dat: wat is dat een bijzondere 
ervaring. 
Als het hek achter je sluit, de gastenbroeder je welkom heet en je de sleutel van je kamertje 
krijgt, houdt het leven van de buitenwereld op. Zelfs het niet aflatende verkeer op de A58 
kan daar niks aan veranderen. 
Tevoren had ik op de site van Koningshoeven gelezen: “Het leven in afzondering van de 
monniken is geen afkeer van de maatschappij, maar een bewuste en vrijwillige keuze om 
er niet in op te gaan. De afstand tot ‘de wereld’ geeft monniken een zekere vrijheid ‘om er 
te zijn voor iedereen’. “Monnik is hij, die uitwendig van iedereen gescheiden is, maar van 
binnenuit des te dieper met iedereen en met alles verbonden blijft”, schreef een monnik uit 
de vierde eeuw. 

En dat voel je dus als je daar mag logeren. Een strak dagritme, vriendelijk knikkende maar 
zwijgende monniken die je in het wild tegen komt in het klooster of de kloostertuin. Sobere 
maaltijden, vegetarisch. “Soms hebben vleesliefhebbers geluk en valt er wel eens slak uit de 
bloemen die op tafel staan”, zei gastenbroeder David tegen ons. ’s Avonds voor het slapen 
gaan is er bier. Triple. Voor ieder precies één flesje, want het hoeft allemaal niet zo groots. 
Het meest fascinerende vind ik dat op die plek, hemelsbreed 2,4 kilometer van mijn huis, 
het leven daar elke dag op dezelfde manier in hetzelfde ritme zijn gang gaat. 
Wat er ook gebeurt in de wereld: Ebola, neerstortende vliegtuigen, winnend of verliezend 
Willem II, malende molens van hard werkende mensen, vreugde of verdriet, oorlog of vrede, 
dichtbij of ver weg. Elke dag hetzelfde, al vanaf 1881, ruim honderddertig jaar. 
Soms denk ik: als ik daar nou eens woonde, wat een rust. Voor de afstand hoef ik het niet te 
laten, maar ik denk dat ik mijn lief niet mag meenemen en dat vind ik dan wel weer best wel 
lastig.
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Een visualisatie van de bestaande (boven) 
en nieuwe situatie

(huidige) hoge snelheid van het doorgaand 
verkeer; eenrichtingsverkeer voor fietsers 
en brommers, de aansluiting op de Ring-
baan Oost; geluids- en uitstootoverlast; het 
ontbreken van groen en de werkelijkheid 
van hun straat als ‘racebaan’. En, het 
mag gezegd worden, projectleider Olav 
Reinders van de gemeente en verkeers-
deskundige Patrick van de Wiel hebben 
veel van de ideeën van deze werkgroep in 
hun ontwerp overgenomen. Logisch dus, 
dat er op de bewonersavond geen ‘gigan-
tische’ bezwaren konden worden opgete-
kend.

Fietsen
De meest in het oog springende verande-
ring vormt de aanleg van een fietspad aan 
de linkerkant van de weg, gezien vanuit 
de richting naar de Sacramentskerk. Het 
wordt nu mogelijk om rechtstreeks vanuit 
de Pelgrimsweg de Ringbaan Oost over 
te steken en via de Nieuwe. Bosscheweg 
naar het centrum of het station te fietsen. 
Tussen dit fietspad en de rijbaan komen 
er parkeerstroken, zodat de veiligheid 
gewaarborgd wordt. Dit fietspad komt uit 
bij de kruising met de Tivolistraat en loopt 
dus nog een stukje langs de parkeerplaats. 
De huidige fietsstrook aan de rechterkant 
wordt gehandhaafd, maar de aansluiting 
op de Ringbaan Oost wordt wel drastisch 
gewijzigd. Moest men voorheen soms 
gevaarlijke toeren uithalen om links voor te 
sorteren, in de nieuwe situatie komt er een 
soort S-bocht: aan de rechterkant door-
rijden tot de Ringbaan Oost; dan een klein 
stukje naar links langs de Ringbaan Oost 
om vervolgens over te steken naar de Pel-
grimsweg. Een kleine ‘omweg’ maar gaan 
fietsers dat doen? Patrick van de Wiel: “Ja 
absoluut! De rijbanen van de Ringbaan 
Oost worden versmald en een fietser zal 
wel gek zijn om over te steken, zoals hij dat 
nu nog kan. Veel te gevaarlijk!”

Parkeren
De komst van het nieuwe fietspad en een 
aantal bomen in de straat gaat ten koste 

van enkele parkeerplaatsen die nu nog 
links aan het eind van de Nieuwe Bossche-
weg liggen. Voor bewoners aan beide 
zijden van dat stukje straat geen prettige 
gedachte, want de auto zal nu toch verder 
weg geparkeerd moeten worden. Olav 
Reinders: “We hebben nadrukkelijk naar 
mogelijkheden gezocht om dit probleem 
dragelijk te maken. Door een herinrichting 
van de parkeervakken zowel op de Nieuwe 
Bosscheweg als de P.F. Bergmansstraat 
wordt de parkeercapaciteit nu zelfs uitge-
breid. Daarnaast zullen er meer vergun-
ninghouders plaatsen worden gecreëerd, 
zodat naar verwachting alle omwonenden 
gemakkelijker een plaatsje kunnen vinden.”
En het probleem van de racebaan? Olav: 
“De Nieuwe Bosscheweg is een van de 
wegen waarlangs hulpdiensten als politie, 
brandweer, ambulances en bijvoorbeeld het 
busvervoer vrij doorgang moeten hebben. 
Het is dus niet mogelijk om met allerlei 
verkeersremmende maatregelen zoals 
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Kerstviering in de Pelgrimhoeve 
 
Op woensdag 17 december organiseren wij voor onze gasten van 
de Zonnebloem afdeling Oosthoeve-Heuvel een Kerstviering in de 
Pelgrimhoeve. Wij starten onze kerstviering met een eucharistie-
viering, voorgegaan door pastor Gerard Stevelink, om 14.00 uur. 

 
Graag nodigen wij ook alle buurtgenoten van harte uit aanwezig te zijn. 
 
Na de eucharistieviering zal er in de loop van de middag gezorgd worden voor een drankje en 
een (worsten)broodje, en zal Johan Bushoff voor de muzikale omlijsting zorgen. Ook kunt u 
deelnemen aan een loterij ten bate van de Zonnebloem. Rond 16.30 uur zullen wij deze 
sfeervolle middag afsluiten.  
 
Wij vragen van de buurtgenoten een eigen bijdrage van 5,00 euro per persoon, dit betaalt u 
bij aanmelding. U kunt zich tot 10 december hiervoor aanmelden door het inleveren van 
onderstaand strookje op het volgende adres: J.P. Coenstraat 34a. 
 
Laat vóór 10 december met onderstaande strook weten als u meedoet met onze kerstviering. 
Stop er gepast geld bij, pas dan is uw aanmelding geldig.  
 
De gasten van de Zonnebloem kunnen zich, zoals ze gewend zijn, na ontvangst van de 
persoonlijke uitnodiging opgeven bij hun bezoek- of contactvrijwilliger. 
 
Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen met Marij Bevaert. ( 534 46 20, e-mail: 
7 marijbevaart@hotmail.com. 
 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kerstviering de Zonnebloem afdeling Oosthoeve-Heuvel 
 
Ja, ik neem deel aan de kerstviering op 17 december in de Pelgrimhoeve. 
 
Naam/Namen:_______________________________________________________________ 
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag aangeven) 
 
Adres:_______________________________________________Telnr.:_________________ 
 
Mailadres:__________________________________________ 
 
Deze strook inleveren met 5,00 euro per persoon vóór 10 december op J.P. Coenstraat 34a. 
 

verkeersdrempels te gaan werken. Doordat 
de rijbanen versmald worden en de weg 
voorzien wordt van een aantal bomen, 
wordt het optisch veel meer een ‘gewone 
straat’ waardoor naar verwachting de snel-
heid ook getemperd wordt.”

Naar verwachting beginnen de voorberei-

dende werkzaamheden door de nutsbedrij-
ven in juni komend jaar, waarna aanslui-
tend de herinrichting gaat plaatsvinden. 
Over de tijdsduur en de noodzakelijke 
verkeermaatregelen valt op dit moment nog 
weinig te melden. Meer informatie o.a. met 
een impressie van de nieuwe situatie, 
kijk op 7 openbarewerken.tilburg.nl.  
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Veranderingen in de zorg
Op 3 oktober bezochten vijftig belangstellenden in de Pelgrimhoeve de informatiemiddag 
over de veranderingen in de zorg. Deze middag was in een goede samenwerking georgani-
seerd door het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers, de KBO in de wijk en de Zonnebloem. 
In het voorjaar van 2015 komt er een vervolg op.

Geldnood VV Longa
Voetbalvereniging Longa kampt met een zorgelijke schuld. “We zijn bezig niet failliet te 
gaan” zegt vicevoorzitter  Niels Hesselberth. Dat is een gerucht dat al lang de ronde doet, 
zo ook in onze wijk. Er wordt samenwerking gezocht met RKSV Were Di, maar die staan 
bepaald nog niet te trappelen…

Geheugen van Tilburg 
Wijkbewoner Pim Vermeulen attendeerde ons op de website : www.geheugenvantilburg.
nl waar hij o.a. een verhaal uit 1926 vond, waarbij een Fokker vliegtuigje in dichte mist een 
noodlanding maakte op het voetbalveldje tegenover het huis Boerhaavestraat 61. 
Het hobbelde recht op het huis af, maar kwam tot stilstand door het tuinmuurtje, waarna het 
een buiteling maakte om te eindigen met de staart tegen de dakgoot.

Meezingmiddag
Op zondagmiddag 16 november organiseren 
De Kruikenzangers en de Pelgrimhoeve een 
smartlappenmiddag met gezellige meezingers. 
De Kruikenzangers worden bijgestaan door de 
koren Meepesaant en Radjetoe. De zaal van de 
Pelgrimhoeve gaat open om 13.30 uur en om 
14.00 beginnen de Kruikenzangers met de opening.
 
Tuinadvies
Een ecologische tuin naar je hart is voor iedereen binnen bereik. Groot of klein, zon of 
schaduw, veel of weinig onderhoud, je kunt er een klein natuurgebiedje van maken. Anneke 
Scholte komt graag kijken en meedenken. De kosten voor tuinadvies zijn 50 euro per uur 
excl. BTW en reiskosten behalve binnen de ringbanen of in Goirle. Meer informatie? Stuur 
een bericht naar 7 info@annekescholte.nl.

Jongeren theater
Wil jij op het podium staan en zingen, spelen en genieten met leeftijdsgenoten die dit ook 
willen? Dat kan bij Studio Jongeren Theater! Vanaf januari start een intensieve en bijzondere 
theateropleiding voor kinderen en jongeren met een passie voor theater. Ben je benieuwd 
of dit  iets voor jou is? Kom dan op 16 november naar de gratis workshop in het Klasse 
Theater op Carré. Meld je aan bij regisseuse Belinda van Doorn: 
7 belinda@studioklassetheater.nl. 
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De meest uiteenlopende spellen kunnen 
gespeeld worden van heel eenvoudig tot 
meer ingewikkeld. Niet alleen bordspelen 
en denksporten als dammen en schaken, 
maar ook kaartspellen zoals rikken en 
klaverjassen. Uitgangspunt is: gezellig 
samen spelen onder het genot van een 
drankje. 

De deelnemers kunnen zelf hun favoriete 
spel(len) meenemen. Daarnaast is er 
gelegenheid om uitleg te krijgen over de 
complexere spellen zoals bijvoorbeeld  
Mayong  en Puerto Rico.  Een leuke manier 
om kennis te maken met nieuwe spellen!
Tijdens de spellenmiddag kunnen ook bord-
spellen geruild worden. Heeft u spellen in 
de kast staan die nooit meer gespeeld wor-
den, neem ze mee, wellicht dat ze op de 
spellenbeurs geruild kunnen worden tegen 
spellen van andere deelnemers. Mensen 
hebben vaak zelf niet in de gaten wat voor 
leuke en interessante spellen op hun zolder 
bewaard worden!

Op de drukbezochte spellenavonden die 
de spellenclub Ludens013 elke eerste 
maandag van de maand bij Zomerlust 

Spellenmiddag en -beurs bij café Zomerlust

Op zaterdagmiddag 22 november organiseert de spellenclub Ludens013 een spellen-
beurs en spellenmiddag in café Zomerlust,  Oisterwijksebaan 15,  van 13.00- 17.00 
uur. Wijkbewoners en spellenliefhebbers worden van harte uitgenodigd om een of 
meerdere spellen te komen spelen.  

organiseert, zien we helaas steeds minder 
wijkbewoners. Dit vinden wij als organisa-
toren  en buurtgenoten jammer en wij 
nodigen jullie dan ook van harte uit om op 
zaterdagmiddag 22 november met ons mee 
te komen spelen. 

Om een beeld te krijgen van het aantal 
geïnteresseerden stellen we het op prijs 
als u zich van tevoren aanmeldt via het 
emailadres :  Ludens013@gmail.com  
maar u kunt natuurlijk ook gewoon spon-
taan binnenlopen.

Tot ziens aan de speeltafel,
Gerard v/d Wielen & Cor Jacobs

Expositie voor de zintuigen
Nieuwsgierig hoe mensen met een visuele beperking kunst maken? En zou je zelf ook eens 
kunst met je ogen dicht willen ervaren? Kom naar de non-visuele kunstbeleving, waarbij een 
beroep wordt gedaan op je andere zintuigen. De expositie vindt plaats van 11 januari t/m 1 
februari in Zorgcentrum Koningsvoorde aan de Generaal Smutslaan 208 in Tilburg. 
Zie: : www.Kunstisvooriedereen.nl. 

Bieblio
Onze boekenkasten vormen samen de grootste bibliotheek van Nederland. Toch staan de 
meeste boeken te verstoffen. Boeken moet gelezen worden. Met Bieblio vind je ze. Bij je 
vrienden, in de buurt of op de planken van de lokale bieb. Met een app beheer je je boeken. 
Meer informatie: : www.jipio.nl. 
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Om ietsje na 10.00 uur kwam Kavavlam 
onze bestelling bezorgen en een paar uur 
later met behulp van enkele buren en Toine 
de voorbijganger stond alles overeind.
Nu de kinderen nog. Die waren al snel ter 
plaatse. Zoals ieder jaar was het springkus-
sen favoriet, maar met de verfcentrifuge 
hadden ze zichzelf ook bijzonder vermaakt. 
Mooie creaties gemaakt, niet alleen op 
papier...

Tegen 18.00 uur kwamen de buren (bijna) 
allemaal naar buiten om aan te schuiven 
voor het diner. Dit jaar verzorgd door 
restaurant ‘Te koop in Tilburg’ in de JP 
Coenstraat. Het eten was erg smakelijk 

De kinderen vermaakten zich prima met de verfcentrifuge

Loudonstraatfeest geslaagd
Het jaarlijkse feest in de Loudonstraat was dit jaar 20 september weer een. Na het 
geregel vooraf en het onheilspellende gevoel van: dit jaar wél één grote natte bende, 
er was voor die dag onweer voorspeld, brak de ochtend dan aan.

en na de jaarlijkse quiz, deze keer over 
Tilburg, werd de beker uitgereikt aan win-
nares Addie. Deze laatste was zo ’ontroert’ 
over de prachtige beker dat ze hem niet in 
ontvangst kon nemen en wegschonk aan 
Luka. Zij was er wel zeer blij mee.

Gelukkig is er die dag geen regendruppel 
gevallen en de temperatuur was bijzonder 
aangenaam. We hoefden ’s-avonds niet 
eens een vuurtje in de korven te maken. 
Dat was vorige jaren wel anders. En weer 
met behulp van enkele buren was alles 
snel opgeruimd. Hartelijk dank daarvoor!

Judith van Houten.

Kadotip 
 
‘Tussen weemoed en zomerlust’ schetst een prachtig 
tijdsbeeld van onze wijk tussen haven en spoor. Deze 
heruitgave is voor 10,- euro verkrijgbaar bij Blossom 
Bloembinders in de Armhoefstraat 44 en Café Zomerlust 
op de Oisterwijksebaan 15. U kunt ook een mail sturen 
naar 7 secretariaat@menwedstrijd.nl voor een 
bestelling. Versturen in overleg, of af te halen.  
	  



26

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

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitaar piano en tuba.  Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com 

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 7 palaisdelamer@ziggo.nl. Theo & Martyntje

Gezocht hulp in de huishouding 
Wij zijn dringend op zoek naar een hulp voor 3 uur per week. Ben jij diegene of ken je 
iemand reageer dan per mail 7 ingridvandehulsbeek@gmail.com of bel naar 
( 06 117 693 39. 

!
Kerstbomen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Groene!of!blauwe!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! met!en!zonder!kluit.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Vers!uit!eigen!kwekerij.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Fam.!Dielissen,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Oisterwijksebaan!9!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tilburg!(over!de!brug!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Wilhelminakanaal.)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Ook!open!op:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Zondag!7414!en!22!dec.!
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BUURTAGENDA 

13 nov. 19.00 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparaties van nog bruikbare spullen 

16 nov. Rond 11.30 uur Haven 
Aankomst van St. Nicolaas en zijn helpers in de haven 

16 nov. Vanaf 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Meezingmiddag met o.a. De Kruikenzeikers 

16 nov. Op afspraak Klasse Theater 
Workshop Theater voor kinderen en jongeren 

22 nov. 13.00 – 17.00 uur Café Zomerlust 
Spellenbeurs en spellenmiddag; Ludens 013 

22 + 23 
nov. 

13.00 – 17.00 uur Atelier HB 
Expositie ‘Bosscheweg exposeert’  

6 dec. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens 013 

10 dec. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Candlelight-diner voor senioren 

17 dec. Vanaf 14.00 uur Pelgrimhoeve 
Kerstviering de Zonnebloem afdeling Oosthoeve-Heuvel 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

     Redactie Correspondentie: Spoorlaan 2      5017 JS    Tilburg 
     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), Rob 
Ysebaert (lay-out), Debbie de Weijer.  

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

28 november 

12 december 

  
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 

     Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmansstraat 4 536 56 79 
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Ø Buurtraad 
leden 

Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der Have, Hein 
Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek, Manon Nix en 
Remco Westhoek (secretaris). 

  
Eerstvolgende vergadering 11 november en dan 9 december, 
aanvang 20.30 uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij 
Buurtraad/ prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
Spreekuur op 17 november en 1 en 15 december van 19.00-
20.00 uur. Bel voor een afspraak. Op dit tijdstip is de wijkagent 
speciaal in en voor de wijk beschikbaar. ( 0900 8844. 

  
Ø Bloedafname Iedere donderdag van 09.30-10.00 uur in de 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 Wijkzuster Spreekuur Nicole Kleine-Wilke iedere donderdag van 9.30- 10.00 

uur, bij de prikpost, Van Heutszstraat 1a, 1e verdieping, alleen 
trap. Aanbellen bij de buurtraad/prikpost. U kunt ook bellen voor 
meer informatie of een afspraak naar ( 06 835 901 57 of naar de 
kruisvereniging:( 0165 546 613. De afspraak is gratis. 
 

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven met wijkverpleegkundigen en 
verzorgenden van Thebe Thuiszorg verleent zorg aan huis in 
onze wijk. Adres: Prinsenhoeve 24. ( 06 343 729 22 (24 uur) 
 

Ø AED-apparaat Loudonstraat 2, terrein Jan Wier en Hogendriesstraat.  
Leren omgaan met AED? Mail naar 7  p.van.erp@ziggo.nl.  

  
Ø Ouderenzorg 

 
Spreekuur in Gezondheidscentrum Piushaven op dinsdag en 
donderdag 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. 
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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           

 
 
 
 
 
 
 

 

     
T i l b u r g   A r m h o e f 

Erik van Poppel 
Kantooradres : Scheveningenplein 2a, 5035 GE  Tilburg 

Tweede etalage : Pelgrimspad ter hoogte van de Aldi (Spoordijk) 
Telefoon kantoor: 013 – 571 5888 

Fax kantoor : 013 – 571 2225 
Mobiel : 06 – 2878 5367 

Email : erikvanpoppel@wittewoningmakelaars.nl 
Internet : www.wittewoningmakelaars.nl 

 
•   Verkoop van uw woning. 
• Prestatiegerichte aankoopbegeleiding. Voor slechts 10% van het 
      verschil tussen vraagprijs en koopprijs. 
• Hypotheekadvies middels een onafhankelijke financiële planner.  
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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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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
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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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


