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Volop concentratie bij het beschilderen van vogelhuisjes in De Takkenbende
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De zaal van Café Zomerlust was goed 
gevuld met zo’n 55 personen die lang niet 
allemaal direct omwonenden waren. Ze 
kregen een heldere uitleg van Thomas 
Bedaux en projectontwikkelaar Nico van 
Gisbergen, waarin weinig echte verras-
singen verstopt zaten. 

Voorzijde kerk
Stedenbouwkundig gezien is de Sacra-
mentskerk praktisch met één rechte lijn 
verbonden met de universiteit, die door 
de grootvader van Thomas ontworpen is. 
Beide gebouwen zijn uniek en dat is de 
voornaamste reden, dat de toren met de 
beide zijbeuken behouden wordt. Daar-
achter wordt alles van de kerk gesloopt 
om ruimte te maken voor 4 woningen aan 
de Pelgrimsweg en 5 +3 woningen aan de 
Loudonstraat.
De woningen aan de Pelgrimsweg worden 

Ontwikkelingen rond de Sacramentskerk 
Wijkgenoot en architect Thomas Bedaux presenteerde maandagavond 14 september 
zijn plannen voor nieuwbouw op het terrein van de Sacramentskerk. Deze werden met 
instemming begroet, want de desolate toestand van dit gezichtsbepalend gebouw is 
velen een doorn in het oog. 

11 m. diep op de begane grond en daar 
bovenop twee verdiepingen van 8,5 m. 
diep. Er ontstaat zo een woonruimte van 
± 140 m2. Uiteraard ligt de indeling van de 
woningen nog niet helemaal vast. De totale 
hoogte van 10 m. reikt tot de goten van de 
huidige kerk. De ramen aan de voorzijde 
zijn lang en smal en verwijzen naar de 
verticaliteit van de kerk. Er is gekozen voor 
platte daken, wat mogelijkheden biedt voor 
zonnepanelen of wellicht begroeiing met 
echte plantjes. De gevels worden –indien 
mogelijk- uitgevoerd in een baksteen die 
sterk lijkt op de stenen van de Sacraments-
kerk. 
Aan de Loudonstraat worden twee woon-
blokken gerealiseerd, waarbij de monu-
mentale boom gehandhaafd blijft. Al enige 
tijd terug heeft deze boom een zgnd. boom-
effect-analyse gehad, waaruit bleek dat de 
boom nog goed gezond is. Nu er enige tijd 
geleden een enorme tak is afgebroken zal 
een extra inspectie geen kwaad kunnen. 
Het tweede blok van 3 woningen wordt 
hierdoor vanaf de straatzijde gezien 12 m. 
naar achteren geplaatst. Deze woningen 
worden iets breder gebouwd, maar hebben 
ongeveer eenzelfde kubieke inhoud. En de 
prijzen? “Betaalbaar!”, belooft projectont-
wikkelaar Nico van Gisbergen.

Toren en zijbeuken
Spannend wordt de herinrichting van de 
toren met 1 woning en de beide zijbeuken 
die ieder ook een woning gaan bevatten. In 
samenspraak met de nieuwe bewoners wil 
Thomas zijn ideeën hiervoor verder gaan 
ontwikkelen. Doordat het uiterlijk zoveel als 
mogelijk in de oorspronkelijke staat moet 
blijven wordt dat nog een hele uitdaging!
Goed nieuws is, dat zowel de projectont-
wikkelaar als de architect rekening hebben 
gehouden met het plaatsen van een spits. Architect Thomas Bedaux
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Thomas: “De oorspronkelijke hoogte van 
53,5 m. hebben we in de plannen mee-
genomen. Er is daardoor ruimte voor een 
spits van 20 m. hoog. Ik zou het toejuichen 
als er een soort van burgerinitiatief ontstaat 
om na te denken over de vorm, maar ook 
de benodigde financiën. Het is een pracht 
plek voor bijvoorbeeld een kunstzinnige 
oplossing.” [zie kader].
Op dit moment moet het bestemmingsplan 
nog worden vastgesteld. “Als dat vrij vlot 
kan verlopen, verwacht ik dat we 2016 
nodig hebben voor de sloop van een deel 
van de kerk en de bouw van de huizen”, 
aldus Nico. Of dat allemaal wel erg optimis-
tisch is geschat, hangt o.a. af van mogelijke 
bezwaren. Maar vooralsnog waren de aan-
wezigen duidelijk echt positief gestemd. 

Parkeren
Op het terrein van de kerk worden in totaal 
19 parkeerplaatsen gerealiseerd. Een deel 
daarvan is bereikbaar via een weg tussen 
de beide huizenblokken aan de Loudon-

straat. Volgens de heersende normen is dat 
iets te weinig en zal B&W ontheffing moe-
ten verlenen. Daarmee werd een gevoelige 
snaar geraakt, want nogal wat bewoners 
van onze wijk kampen dagelijks met de 
overlast die vooral veroorzaakt wordt door 
werknemers van Interpolis. Tel daarbij op 
het verdwijnen van parkeerplekken op de 
gerenoveerde Nieuwe Bosscheweg en 
de mogelijke plannen met de Spoorlaan 
(2-baans) en het is logisch dat het gros van 
de vragen hierover ging. In feite vragen 
voor de gemeente en niet voor de architect 
of de projectontwikkelaar. Dat gold ook voor 
de overlastsignalen nu er een studenten-
club in de voormalige pastorie is gevestigd.

Mochten de plannen doorgaan, dan wordt 
de bouwoverlast zoveel als mogelijk be-
perkt. Nico verwacht dat het binnenterrein 
groot genoeg is om van daaruit de bouw-
activiteiten te laten plaatsvinden. 
En er wordt ‘geheid niet geheid’… 

Een overzicht van de nieuwbouw met rechts de Ringbaan Oost
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Spitse ideeën gevraagd

Sinds 1992 is de toren van de Sacramentskerk al onthoofd. Allerlei plannen zijn 
ooit gesmeed, financiën vergaard, maar niets gerealiseerd. Nu is er een zeer grote 
kans om de toren weer met een spits te kronen!

De Werkgroep Kerk en Klooster heeft zich jaren beijverd voor het behoud van de kerk en 
wil graag als een soort sluitsteen het initiatief nemen om met de architect en de aan-
nemer - in afstemming met het bisdom - tot een goed, inspirerend plan te komen dat de 
‘onthoofde’ kerk van een spits moet voorzien. 
Eerste stap: een aantal mensen bijeen te brengen die hiervoor ideeën hebben. Daarbij 
kan en mag er creatief nagedacht worden met als enige voorwaarden: de max. hoogte 
van toren + spits van 53,5 m. én de contouren van de oorspronkelijke spits moeten 
gehandhaafd blijven.
De eerste ideeën zijn er al. Zo werd op de avond in Café Zomerlust het plan van Tilbur-
ger Ad Roefs genoemd en ook architect Thomas Bedaux heeft al ontwerpen van o.a. een 
kunstenaar gezien. Belangstelling? Meld je alvast bij Pieter: 7 pietersiebers@home.nl. 
Binnenkort volgt een datum voor een eerste gedachtewisselingen.

Vanaf 13.00 uur werden allerlei activiteiten 
georganiseerd, waar veel kinderen aan 
deelnamen. Zo werd er geschminkt, 
vogelhuisjes beschilderd, kon je een 
lekkere suikerspin eten en wat drinken, 
de natuurspeeltuin ontdekken via een 
speurtocht, gewoon lekker spelen of brood 
bakken boven het kampvuur onder leiding 
van bakker Theo Pastoor: “als de broodjes 
loskomen van de stok, dan is ie gaar.” 

Ontstaan
Om 14.00 uur begon de officiële opening 
met een toespraak door Paul Roborg, 
secretaris van de Werkgroep Behoud 
Moerenburg, waarin hij onder anderen 
over het snelle ontstaan van “deze 
Takkenbende” vertelt. Eigenlijk was 
de aanleiding de geringe openbare 
speelruimte in de directe omgeving. 
Bovendien gaat er niets boven spelen in 
de natuur, want dan word je tenminste 
lekker vies. Hoe heerlijk is dat? Paul: 
“Want kinderen die in de natuur spelen, 
blijken zich volgens onderzoek beter te 

ontwikkelen dan kinderen die alleen in de 
stad spelen.”

Burgerinitiatief
De Werkgroep Behoud Moerenburg wees 
de initiatiefnemers op een strook grond 
langs het kanaal nabij café Zomerlust. 
Dit was de meest ideale locatie, omdat 
het dicht bij de woningen ligt. Eigenaar 
Rijkswaterstaat bleek na enige bedenktijd 
en overleg enthousiast en bereid tot 
vergunning. Dus werd er een beheergroep 
opgestart, onder leiding van Niels Hessels, 
vader van zoons Jarne en Brent. Binnen 2 
dagen was deze groep al uitgebreid naar 
8 vrijwilligers na een ‘wervingsactie’ op de 
basisschool. Enthousiast ging men meteen 
aan de slag, totdat de werkzaamheden 
stopgezet moesten worden vanwege een 
noodzakelijk bodemonderzoek. Gelukkig 
bleek hieruit dat de grond schoon was 
en kon men verder aan de slag. Weken 
van bouwen en schoonmaken volgden. 
“Een prachtige vorm van burgerinitiatief, 
dat helemaal past in de burgerparticipatie 

Wat een takkenbende!        Debbie de Weijer

Zaterdag 26 september is de Natuurspeeltuin ‘de Takkenbende’ langs de Hoevense 
Kanaaldijk officieel geopend door wethouder Mario Jacobs. Natuurlijk met toespra-
ken, terwijl de kinderen al overal en volop aan het spelen waren.
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Logopediepraktijk  Irma  Sparidans  

Voor  logopedie  en  prelogopedie  

Voor	  kinderen	  en	  volwassenen.	  
Vergoed	  vanuit	  de	  basisverzekering,	  	  	  
Contracten	  met	  alle	  zorgverzekeraars.	  
	  
Specialismen:	  

Logopedie	  /	  prelogopedie	  	   	   	   	   Stemproblemen	  
Spraakproblemen	  /	  Stotteren	   	   	   	   Taalontwikkelingsstoornissen	  
Ziekte	  van	  Parkinson	  (aangesloten	  bij	  ParkinsonNet)	  	   Dyslexie	  
Afasie	  /	  Dysarthrie	  na	  beroerte	  of	  bij	  ziekte	  (MS)	   	   Afwijkend	  mondgedrag	  
Problemen	  met	  eten,	  drinken	  en	  slikken	   	   	   Adem	  /	  Hyperventilatie	  

www.logopedie-‐irmasparidans.nl	  	  	   	   logopedie.sparidans@hetnet.nl	  
	  
Gezondheidscentrum	  Piushaven	  	  	  	  	  	  	  	   	  Paramedisch	  centrum	  OCA/	  	  	  	  	  	  	  	  	   Wijkcentrum	  	  
Prinsenhoeven	  26	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  Stuivesant	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Spijkerbeemden	   	   	  
5017	  	  GC	  Tilburg	   	   	  	  	  	   	  Stuivesantplein	  2	   	   	   Don	  Sartostraat	  4	  
013	  -‐	  5445151	   	   	  	  	  	  	   	  5021	  GW	  Tilburg	   	   	   5022	  HA	  Tilburg	  
	   	   	   	  	  	   	  013	  –	  5437042	   	   	  	  	  	  	  	  	   06	  –	  29427690	  
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die we nastreven”, beaamde ook de 
wethouder. 

Opbouw
De vrijwilligers hebben er veel werk aan 
gehad om de speeltuin in te richten met 
natuurlijke spelmaterialen. Allereerst 
werd de omheining gemaakt met 
wilgentenen uit Moerenburg zelf. Helaas 
was er onvoldoende materiaal voor de 
gehele omheining, maar na de komende 
wilgenknot wordt de omheining verder 
afgemaakt. Daarnaast is er veel hout en 
zand gebruikt, zijn er rubberbanden in de 
grond gestoken voor een fietsracebaan 
en staat er sinds kort zelfs een heuse 
waterpomp. Want wat is er leuker voor 
kinderen dan spelen met water? Er komt 

geen drinkwater uit de waterpomp, maar 
er gebeuren echt geen ongelukken als 
kinderen wat water binnen krijgen. De 
openingshandeling van de wethouder 
bestond uit het oppompen van het heldere 
water. De ultieme droom is nu nog om 
een kikkerpoel tot stand te brengen, 
maar dan moeten die beestjes wel willen 
oversteken vanaf de waterzuivering. Lekker 
kikkers vangen met een schepnet is echt 
vakantiegevoel!

Oren en ogen 
In de toekomst zal er nog wat meer 
gebouwd gaan worden. Er is nog wat van 
het budget over, dat de initiatiefnemers 
met grote voortvarendheid aangevraagd 
en gerealiseerd hebben. Er zullen 
echter geen speeltoestellen komen, 
alleen speelvoorzieningen. Ook is 
de beheergroep van plan om enkele 
activiteiten te organiseren door het jaar 
heen. De wethouder benadrukte tenslotte 
dat hij hoopt “dat ook medewijkbewoners 
een actieve rol gaan spelen in het netjes 
houden van de Takkenbende.” Het is een 
speelplek voor kinderen, dus bijvoorbeeld 
voor honden is er geen plaats en het mag 
geen bende worden van weg geknikkerd 
afval e.d. 

Mocht er iets gesignaleerd worden wat 
niet kan, spreek deze mensen dan aan, 
geef het door aan de beheergroep of 
bel de wijkagent. Want alleen zo kan de 
Takkenbende blijven wat het is; een super 
leuk initiatief zodat onze kinderen heerlijk 
kunnen spelen.

Stromend water in de natuurspeeltuin

zwart   wit 

Een  vitale  doorgangsader  de  komende  
periode  nog  afgesloten.  Bewoners  zes  
dagen  per  week  geconfronteerd  met  

werkzaamheden,  boren,  trillen,  gebonk,    
machines,  vrachtwagens.  

Verkeersmaatregelen  vallen  in  duigen.  

Even  meer  dan  doorbijten.  Het  kan  
immers  een  pareltje  worden.    

Met  aandacht  voor  alle  weggebruikers.  
Én  een  nog  meer  gebaande  weg  voor    
al  die  gratis-parkeerplek-zoekers.    

Da’s  toch  glashelder…    
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Dit jaar werd de straat omgetoverd tot een 
sport en spel paradijsje voor de jeugd tot 
13 jaar en een barbecue en karaokeavond 
voor de iets oudere jeugd tot ergens in de 
90. 
Onder leiding van leerlingen Sport en 
Beweging van het Willem I College in Den 
Bosch, werd er een afwisselend parcours 
afgelegd door de fanatieke jongeren. 
Hockey, voetbal, hoepel over een kratje 
gooien en een sprintje trekken, daagden 
ze uit tot een duel met elkaar. Na de pauze 
met verantwoord sportvoer zoals ranja en 
chips kwam het tot een voetbalwedstrijd 
met alleen maar winnaars.

Karaoke
Het idee om de jeugd ook nog tot karaoke 
te kunnen verleiden bleek echter te veel 
gevraagd. Een enkeling kon nog wel wat 
liedjes meezingen, af en toe begeleid door 

Het was weer gezellig!
Lang geleden kwamen een paar bewoners van de Loudonstraat op het idee om een 
feestje te bouwen met de rest van de straat. Niemand had kunnen bedenken, dat dit 
een jaarlijks terugkerend fenomeen zou worden. Van een simpele barbecue met het 
bekijken van een of andere voetbalfinale in iemands tuin tot een dag met activiteiten 
voor jong en oud.

achtergrondzangers of een ouder. Het was 
duidelijk een vermoeiende dag geweest 
of nodigde het springkussen meer uit 
tot koprollen en allerlei andere kunsten? 
Gelukkig was er een rustpunt in de vorm 
van frietjes met hamburgers en frikandellen 
van de inmiddels aangestoken barbecue. 
Die barbecue had ook de nodige aantrek-
kingskracht op de andere bewoners van 
de straat en de avond werd ingeluid met 
een overdekt barbecuefestijn. Het was een 
kennismaking met nieuwe bewoners en 
bijpraten met de rest. Gezellig kletsend en 
etend aan lange tafels en statafels werd de 
karaoke voorbereid.
Met veel enthousiasme werd er oud en 
nieuw talent aangehoord en bekeken. Bij 
sommigen onder hen werden de kelen 
goed gesmeerd, maar dit had geen aan-
toonbaar positief effect op stem en ritme-
gevoel. Moe gezongen en gedanst werd 

Een hartelijke groet vanuit de Loudonstraat
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het feest met een goed gevoel afgesloten 
en de beker voor beste deelnemer aan 
het feest uitgereikt. Aan die beker is naast 
eeuwige roem ook de eer verbonden om 
het feest volgend jaar te organiseren. 

Kortom, het was weer een feest waarover 
nog wel even nagepraat zal worden!

Addie Kocx

Inmiddels had de Stichting Jan Wier in de 
gemeenteraad stevig gereageerd met maar 
liefst 38 vragen over deze incidenten die 
overigens op dit moment [26/09] nog vanuit 
GGz en gemeente beantwoord moeten 
worden. Die actie maakte indruk, want de 
burgemeester spoedde zich al op 7 sep-
tember naar het Beheeroverleg Jan Wier 
voor een evaluatie van de brand. 
14 dagen later werd opnieuw met dit gre-
mium een vergadering belegd, waarbij ook  
weer wethouder Hans Kokke die o.a. Zorg 
in zijn portefeuille heeft, aanwezig was.

Burgervader
Voor het gesprek met de burgemeester 
was nog een select gezelschap buurtbewo-
ners uitgenodigd, dat geen deel uitmaakt 
van het Beheeroverleg. Bedoeling van 
de burgemeester was ‘om samen met de 
vaste leden van het beheeroverleg en een 
aantal gasten die tijdens de brand in functie 
of ooggetuige waren, vast te stellen wat 
er gebeurd was om daar waar mogelijk 
conclusies en acties aan te verbinden.’ Dat 
lukte niet bepaald. Aan de ontmoeting met 
de burgervader was weinig vaderlijks aan. 
Gemeente, GGz/Novadic-Kentron en politie 
leken drie handen op 1 buik. “Van enig 
begrip voor of compassie met de zorgen 
van de buurt leek geen sprake”, mailde een 
omwonende die aanwezig was nadien.
Een vertegenwoordiger van de Buurtraad 
die namens de buurt in het Beheeroverleg 
zit, reageerde een paar dagen later uiterst 
behoedzaam op deze conclusie. “Nee, ik 
kan je niets over de vergadering mede-
delen. Er is alleen aan waarheidsvinding 

gedaan. Het verslag is nog niet goedge-
keurd en er is afgesproken niet eerder naar 
buiten te treden.” 
De contouren van een niet-functionerende 
beheergroep als geheim genootschap 
tekenen zich af. 

Vertrouwenscrisis
Op 22 september vond een tweede ge-
sprek plaats. De indruk bestaat inmiddels 
dat er sprake is van een vertrouwenscrisis 
tussen omwonenden, GGz en gemeente. 
Dat die herstelt moet worden is vooral een 
taak van de GGz die enerzijds de zorg niet 
helemaal op orde lijkt te hebben -zoals 
meerdere incidenten aantonen en ander-
zijds onvoldoende transparant lijkt te com-
municeren. Terwijl enkele deelnemers aan 
het eerste gesprek al teleurgesteld waren 
afgehaakt, bleek de sfeer tijdens het ge-
sprek waar ook wethouder Kokke aanwezig 
was gelukkig constructiever. Een eerste 
goede stap zou nu kunnen zijn om zo snel 
als mogelijk vanuit GGz/Novadic-Kentron 
een buurtbrief aan de omwonenden te 
sturen, waarin zij volledig  geïnformeerd 
worden over de brand van eind augustus, 
de gevolgen en de acties die hieruit zijn 
voortgekomen.  

Ondertussen mogen we blij zijn dat er die 
dag gelukkig niet nog meer fout is gegaan 
dankzij de goede inzet van politie, brand-
weer en uiteraard personeel van GGz. 
Maar enige garantie voor een veilige[re] 
omgeving lijkt er op dit moment nog niet te 
zijn.

Onrust rondom Jan Wier nog niet voorbij                                  Redactie

Terwijl de kinderen van het KinderVakantieWerk de buurt rond Jan Wier verkenden, 
heerste er op 24 augustus jl. de nodige paniek bij GGz/Novadic-Kentron. Er was brand 
gesticht en enkele cliënten ‘ontsnapten’. De hulpdiensten rukten met groot materieel 
uit. Toch viel het allemaal wel mee, moesten we geloven…
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Het is nog fris op de vroege ochtend als de 
zwerm fietsers achter het nieuwe Bastion 
Hotel arriveert. Stipt om 9.00 uur opent 
directrice juf Yolanda het bal met haar 
megafoon. Net op dat moment breken de 
eerste zonnestralen door het wolkendek. 
Dat kan geen toeval zijn na een week vol 
regen. Niet veel later volgt een hilarische 
mededeling via de ouderwetse versterker: 
“Er is nog een hulpmoeder over! Waar is 
haar groepje?” Tientallen studenten van de 
ROC Sportopleiding leiden de vele spel-
letjes in goede banen. Hun strakblauwe 
outfits steken helder af tegen de bontge-
kleurde kinderschare.

Strak draaiboek
Twee van de drie hockeyvelden worden ten 
volle benut voor sport en spel. Het derde 
kunstgrasveld is gloednieuw en mag nog 
niet betreden worden. Vandaar dat het 
beachbalzand en het echte gras erbij zijn 
getrokken. Volgens een strak draaiboek 
wisselen de groepjes van 6 kinderen elke 
20 minuten van spel. In totaal worden 
zo 11 potjes gespeeld tegen telkens een 
andere, gelijkwaardige tegenstander. 
Onder-, midden- en bovenbouw vormen de 
drie divisies. De teams zijn mooi gemengd 

qua leeftijd en geslacht: drie jongens en 
drie meisjes. Fee roept: “Oh nee, toch 
geen rugby!” maar blijkt het woord frisbee 
verkeerd verstaan te hebben. De jongens 
verheugen zich vooral op voetbal, de mei-
den op hockey. Later op de dag blijken ze 
elkaars teamsport toch best aardig onder 
de knie te hebben. De walk-overs met dikke 
cijfers voor en nul tegen zijn niet van de 
lucht. Abel yellt de bekende gouwe ouwe: 
“Hockey doe je met een stokkie!” Maar dan 
wel zonder bitjes, want die zijn niet in dik 
300-voud aan te slepen.

Home-run
De zon brandt inmiddels op het waterveld, 
waar de meeste kinderen onherroepelijk 
een nat pak halen. Vooral bij Twister en 
trefbal houden de meesten zich niet in, en 
gaan vol voor de overwinning. Een winnen-
de home-run bij basebal wordt afgekeurd 
vanwege een bal buiten de lijnen. Tot grote 
teleurstelling van maker Giel, die echter 
door zijn jongere teamgenoten kameraad-
schappelijk getroost wordt: “Met jou erbij 
gaan we gewoon winnen!” 
De begeleidende ouders genieten onder-
tussen van de gratis koffie en thee op 
het terras bij het tijdelijke paviljoen. Veel 
bekende gezichten uit de buurt en even tijd 
om bij te kletsen tussen de partijtjes door. Samen de tactiek bepalen…

… en dan met volle kracht er tegenaan

Sporty Spice & Super Mario                                        Gerben van Eeuwijk

Op de laatste vrijdag van september wordt traditiegetrouw de sportdag van Basis-
school Armhoefse Akkers georganiseerd. Ruim 300 kinderen strijken jaarlijks neer op 
het hockeyterrein van Were Di.
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Tikkertje staat al sinds mensenheugenis op 
het netvlies, maar nu tussen Sporty Spices 
en Super Mario’s. Een soort van meisjes 
plagen, kusjes vragen in het beachbal-
zand. Meneer André ziet het tafereel met 
een grote glimlach aan, hoewel dit zeker 
niet zijn eerste sportdag is. Meester Nico 
schiet foto’s voor de schoolwebsite en het 
team van meester Jens gaat er uiteindelijk 
met de medailles vandoor, althans bij de 
bovenbouw.

Reus versus dwerg 
Gemoedelijkheid en fanatisme strijden 
om voorrang. Het klassieke touwtrekken 
vormt een lakmoesproef. Een team van 5 
reuzen en 1 dwerg neemt het op tegen een 

tegenstander met omgekeerde formaten; 
1 reuzin met 5 dwergen. “Dat is oneerlijk!” 
roept het 5-tal mini’s in koor, en inderdaad 
worden ze zonder blikken of blozen door de 
giganten weggeblazen. De sportiviteit krijgt 
onder regie van de integere student echter 
snel de overhand. De teams worden ge-
mixt, zodat ieder kind de zoete zegesmaak 
mag proeven. Menig lunchpakket is al leeg 
voor het middaguur en de ijsjes na afloop 
worden met gejuich begroet. 

Lusi stoot een andere groep 8-er aan met 
de niet mis te verstane constatering: “Dit 
was onze laatste sportdag!” Je wordt er op 
slag nostalgisch van.

Intocht Sint Nicolaas  

Zaterdag 14 november komt Sinterklaas in Meppel 
aan. Hij zet dan weer voet aan wal in Nederland. 
Een dag later vaart hij al Tilburg binnen.

Op zondag 15 november zal Sinterklaas vanuit het zuiden de Piushaven binnenvaren. De 
aankomst van Pakjesboot 12A aan de kade van de Piushaven, nabij Villa Pastorie wordt 
rond twaalf uur verwacht. Vanaf half een zal Sinterklaas met alle Pieten in optocht naar het 
Pieter Vreedeplein trekken. 
Het gemeentebestuur van Tilburg ontvangt Sint Nicolaas tussen 14.30 en 15.30 uur op het 
Pieter Vreedeplein. Op het plein zal vanaf 13.00 uur volop entertainment zijn.

Wil jij weten waar Sinterklaas nu is? Of wat er allemaal in Tilburg gebeurt tijdens de Sinter-
klaas periode? Neem dan een kijkje op : www.sintintilburg.nl.

Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt! 
Er is ruimte in een van de stallen voor de 
ontvangst van groepen, veelal schoolklas-
sen. Veel voorlichtingsmaterialen, kortom 
aanschouwelijk onderwijs dat afgestemd 
kan worden op de specifieke vragen of 
behoeftes.
We werden rondgeleid door de stallen met 
de jonge kalfjes en kregen uitleg hoe die 
gevoed worden. Er mocht ook geaaid en 

Mogen wij wat vragen boer?                                                      Ab Smit

Kees en Elly Fonken wonen en werken met hun kinderen op hun boerderij in Moeren-
burg. Naast het melkveebedrijf zien zij educatie als een belangrijke neventaak. Op 13 
september was het open dag en werd iedereen gastvrij ontvangen en rondgeleid.

geknuffeld worden en de dapperen onder 
ons gingen nog even het hok in om wat te 
dollen! 
Daarna de melkkoeien, die een extra hapje 
voer uit het handje kregen. Kees gaf o.a. 
uitleg over de manier waarop de koe het 
voedsel verteert in zijn 4 magen, hoeveel 
melk zij produceert en hoeveel jaren dat 
zij dat kan. De melkmachine, volautoma-
tisch, zorgt voor het 2 maal daags melken. 
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Hoe het ooit nog allemaal handmatig ging 
kon op deze open dag ook uitgeprobeerd 
worden. 
De benodigde grond ligt grotendeels rond 
de boerderij. Er zijn geen plannen voor uit-
breiding of schaalvergroting, ook omdat er 
vooralsnog geen opvolger is. Kees en Elly 
willen echter nog jaren doorgaan.

Op de site : www.mogenwijwatvragen-
boer.nl vind je veel informatie over de 4 
deelnemende bedrijven in onze regio. 
De stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer 
is een non-profit organisatie die boeren 
en burgers samenbrengt. Dit doet zij op 
verschillende manieren, zoals een publie-

Een extra hapje voor de koeien

kelijke, laagdrempelige open dag. Je maakt 
zo kennis met de boer en zijn bedrijf waarin 
alle zintuigen geprikkeld worden. 

Op zondagmiddag stond de teller op 625 
soorten, waaronder paddenstoelen, plan-
ten, vogels, insecten, mossen en amfi-
bieën. Verschillende deskundigen met ieder 
hun eigen expertise bezochten het gebied 
en noteerden hun vondsten. Dit leverde 
bijzondere soorten op, zoals de nieuwko-
mers: Straatwolfsmelk en Ribbelbies, uit 
respectievelijk Noord-Amerika en Zuid- en 

Resultaat Moerenburg Natuurweekend                           Corin Sweegers

Het weekend van 12 en 13 september brachten leden van de KNNV-afdeling Tilburg, 
de landelijke vereniging voor veldbiologie, de soortenrijkdom van Moerenburg in 
kaart. 

Midden-Europa en zeldzame soorten met 
mooie namen als Vals kronkelheidestaartje 
en Hartgespan. Diverse soorten konden in 
het veld niet direct op naam gebracht wor-
den, zoals paddenstoelen en insecten. Dat 
gaat in de komende weken nog gebeuren, 
zodat zij toegevoegd kunnen worden aan 
de lijst.

Ravage in Sacramentskerk

Diverse wijkbewoners zouden nog heel graag eens een kijkje gaan nemen in de 
Sacramentskerk. Een goede raad: doe het niet!

Via de Buurtraad is het verzoek aan het kerkbestuur ‘De Goede Herder’ gedaan om de 
kerk nog een keer open te stellen. Vele buurtbewoners bewaren heel speciale herinne-
ringen aan deze kerk. De diensten en activiteiten speelden een heel grote rol in hun tijd. 
Velen hebben er ook [financieel] aan bijgedragen om de kerk in al haar luister te kunnen 
tonen.
Het kerkbestuur stond om meerdere redenen afwijzend tegenover het verzoek. Logisch. 
De ravage in de kerk is enorm. Het is een trieste vertoning. Weer en wind, maar vooral 
de grondige vernielingen hebben hun tol geëist. Als je weet hoe het was, schieten de 
tranen je in de ogen. De ravage is enorm, de vroegere grandeur compleet veruïneerd.
Op de volgende 2 pagina’s tonen we je de luister van toen en de afbraak van nu…
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Kom  ook  naar  het  diner  voor  senioren    
op  woensdag  11  november     

	  
Lekker  meegenieten  van  een  diner,  speciaal  voor  senioren  uit  de  wijk?  Op  woensdag  11  
november  kunt  u  weer  aanschuiven.  Iedereen  uit  onze  wijk  van  55+  is  welkom:  alleen,  
met  z'n  tweeën  of  met  meerdere  personen.  Dus  schrijf  u  snel  in!  
  
Ontvangst  vanaf  17.30  uur.  We  beginnen  wat  later  met  het  diner,  maar  u  kunt  van  tevoren  al  
lekker  een  glaasje  drinken.  Eindtijd:  meestal  rond  19.30  uur.  De  kosten  voor  dit  heerlijke  
driegangen-diner  zijn  10  euro  per  persoon.  De  drankjes  zijn  daar  niet  bij  inbegrepen,  deze  
kunt  u  na  afloop  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  11  november,  het  aantal  personen,  
plus  uw  naam.    
  
Als  u  zich  met  de  bon  inschrijft,  stop  dan  ook  meteen  
10  euro  per  persoon  bij  de  opgave-strook.  

Menu  11  november  

v   Tomaten-groetesoep  
Stokbrood  met  kruidenboter  

v   Rode  kool,  Hachee,  Gekookte  
aardappelen  

v   Bavarois  met  slagroom  

  
Pas  dan  is  uw  inschrijving  geldig.  Schrijf  uzelf  in  vóór  4  november.  U  krijgt  geen  bevestiging  
meer,  maar  we  verwachten  u  op  11  november  vanaf  17.30  uur  in  de  Pelgrimhoeve.  Mail  met  
evt.  vragen  naar  7  buurtraad@armhoefseakkers.nl  
  
Vriendelijke  groeten  van  KBO  Sacrament  en  het  Senioren  Netwerk  Armhoefse  Akkers  
  
  
Ja,  ik  kom/wij  komen  op  woensdag  11  november  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  4  november  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  10  euro  
per  persoon  of  maak  het  bedrag  over.  
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Als de mensen van Jerusalem onze buren zijn, zijn die van Fatima de buren van onze 
buren. Als ik hier mijn huis uitloop, zie ik elke dag dat de buren van mijn buren best 
wel dicht bij ons wonen. De buren van onze buren krijgen bezoek uit Syrië. Bezoek 

waar de mensen van Fatima niet om hebben gevraagd. Bezoek dat niet zomaar even op de 
koffie komt en na ‘kuskus, het was gezellig volgende keer bij ons’ weer weg is. Dat ‘volgen-
de keer bij ons’ gaat sowieso niet gebeuren, want ze komen uit een land waar oorlog, terreur 
en chaos heersen, waar ze zelf niet meer naar toe kunnen, althans nu niet.  Daar ga je niet 
zomaar even terug op de koffie, ondanks dat familie en vrienden daar leven. 
Het is complex, heel complex. 

Ik snap dat ze het in Fatima als een overval voelen en dat veel mensen daar doof zijn voor 
veel argumenten: het is een probleem dat we samen moeten oplossen, we kunnen die 
mensen niet laten stikken, niemand verlaat zomaar voor zijn of haar lol familie en vaderland. 

Los het maar ‘ns op. Moet Tilburg zeggen: Wij willen geen vluchtelingen? Lijkt me niet, 
zesde stad van het land. Moet er een inspraakprocedure komen, die maanden duurt? Lijkt 
me niet. Was een andere plek in de stad beter geweest? Op de informatiebijeenkomst van 
gemeente en COA werd het voorstel vanuit de zaal voor een plek in De Blaak met groot 
enthousiasme door de bewoners ontvangen. Door de bewoners van Fatima dan hè, vanuit 
De Blaak is nog geen reactie dan wel een verzoek gehoord. Niemand weet of  er naar 
andere plekken in de stad gekeken zijn en waarom die afgevallen zijn. De vraag is of er iets 
zou veranderen als we het wel zouden weten.

Ik weet het niet. Als ze hier om de hoek in ons Polenklooster zouden komen, zou ik er 
geen probleem mee hebben. Maar: makkelijk praten, dat gebeurt niet en ik woon er niet 
tegenover. Vierhonderd getraumatiseerde mannen uit Syrië, heftig. Niet hier, waar dan?

Complex. Ik weet wel dat we iets moeten doen. Wij houden het klein. Wij hebben een jonge-
man uit Afghanistan die bij ons thuis poetst die na moeizame procedures in Nederland mag 
blijven. Hij heeft thuis verschrikkelijke dingen meegemaakt. We nemen hem onder onze 
arm, om te beginnen zorgen we dat hij een rijbewijs krijgt. Dat helpt bij solliciteren. Daar 
waar we kunnen, helpen we hem om verder de aarden, hier een leven op te bouwen, ver 
van huis en haard, ver van zijn moeder en zijn broertje. 

En in het Peerke Donders Paviljoen in Noord proberen we vluchtelingen en Tilburgers sa-
men te brengen om iets voor elkaar te doen. Twee uurtjes taalles, een uurtje wandelen, mee 
naar de apotheek of de gemeente. Of naar de Efteling. Of zoiets. En andersom: een keer 
in de week samen Afghaans koken, muziek maken, handjes wapperen. Want het zijn net 
mensen die vluchtelingen, die kunnen ook best wel wat. 
Meer dan wij denken. Gelukszoekers? Politieke vluchtelingen? Economische migranten? 
Avonturiers? Arbeidsmigranten? Het zijn vooral mensen, zoals wij. En wat vinden wij fijn? 
Inderdaad: gastvrijheid, ruimhartigheid, aandacht. Onze vriend gaat binnenkort voor ons Af-
ghaans koken. Dan komt het dus van twee kanten die gastvrijheid, ruimhartigheid, aandacht.
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Er zijn routekaartjes/stempelkaarten met 
alle deelnemers aan deze open dag. Haal 
overal een stempel, lever de volle stempel-
kaart in en maak kans op een leuk sport-
pakket. Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij 
de voetbalverenigingen Zigo, Noad, Longa, 
SVG, Omnivereniging Were Di, Tilburgse 
open roeivereniging TOR en roeivereniging 
Vidar. Ook behandelcentrum De Hazelaar 
en de wijkraden in Tilburg Noord, Oud 
Noord en Armhoefse Akkers via DAAD 
zorgen voor allerlei activiteiten langs het 
kanaal voor jong en oud. 

Sportief karakter 
Sportkanaal Tilburg is een burgerinitiatief, 
gestart door Kim de Greef, architect. Zij 
bedacht een concept om van het Wilhelmi-

Open dag Sportkanaal                                                            Redactie 

Sportkanaal Tilburg organiseert op 10 oktober een gezamenlijke open dag van alle 
sportverenigingen langs het Wilhelminakanaal. Iedereen is welkom om te komen 
kijken en deel te nemen aan allerlei activiteiten tussen 10.00 en 16.00 uur langs het 
kanaal.

nakanaal een plek te maken waar men-
sen kunnen sporten, bewegen en elkaar 
ontmoeten. De verschillende verenigingen 
langs het kanaal spelen een belangrijke rol 
in de realisatie. De samenwerking tussen 
de verenigingen met voetbal, hockey, ten-
nis en roeien kun je gerust uniek noemen
Het uiteindelijke doel is het kanaal zo in 
te richten dat het uitnodigt tot sport, spel, 
bewegen en elkaar ontmoeten. Een mooi 
hardlooppad langs het kanaal is daar wel-
licht in de toekomst een onderdeel van. 

Zo vormt het Sportkanaal een breed lint 
door de stad voor jong en oud. Stap op 10 
oktober op de fiets en doe mee! Voor meer 
info: : www.sportkanaaltilburg.nl.

De kandidaten treden eerst op voor een 
publieksjury bestaande uit 4 vakken. 
Namelijk de vaders, de moeders, de groot-
ouders en de kinderen. In totaal zijn dit 100 
mensen. Als 3 van de 4 vakken van deze 
jury overtuigd zijn, dan mag de kandidaat 
verder naar de vakjury (de 3 dames van 
K3 met Gert Verhulst). Wanneer 3  hiervan 
“ja” zeggen, is de kandidaat door naar de 
volgende ronde: de bootcamps. Hier vallen 
nog kandidaten af, want slechts een paar 
gaan door naar de liveshows en uiteindelijk 
de finale.

In the spotlights bij ‘K3 zoekt K3’                             Debbie de Weijer 

Voor wie niet weet waar deze tv- shows over gaan: het huidige trio K3 gaat stoppen en 
er wordt druk gezocht naar 3 nieuwe meisjes die in de voetsporen van Karen, Kristel 
en Josje kunnen treden. 

Passie voor acteren
Menig wijkbewoner zal verrast zijn geweest 
toen ze een bekend meisje zagen op de 
eerste rij van de kinderjury. Een meisje dat 
vrolijk meezong en enthousiast stond te 
klappen voor de kandidaten. Dit is inder-
daad de 12 jarige Beau Otten! Ze is net 
geen wijkbewoonster, maar ze heeft wel 
lang op onze basisschool gezeten en is 
dus een bekend gezicht in onze wijk. Nu 
zit ze in de eerste van het Koning Willem II 
college en volgt ze de richting Drama. Dit 
schooljaar gaat ze ook naar verschillende 
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basisscholen om op te treden voor groep 
7/8, om deze kinderen een kleine indruk te 
geven van wat ze kunnen verwachten op 
de middelbare school. Beau geeft zich wel 
vaker op voor audities en was onlangs ook 
te zien in de film Apenstreken. Hierin had 
ze een grote bijrol met tekst. Musicals en 
acteren vindt ze erg leuk en over 10 jaar 
hoopt ze dan ook een grote BN-er te zijn.

Auditie en opnames
Beau gaf zichzelf dus ook op voor ‘K3 zoekt 
K3’, via You Tube en ze werd uitgenodigd 
om auditie te komen doen. Die auditie 
bestond uit het beoordelen van 3 kandida-
ten. Dat was spannend, maar het ging haar 
goed af. Dus mocht ze plaatsnemen in de 
kinderjury. Het feit dat ze al wat ouder is 
dan de doorsnee K3 fan, deert haar niet.
De opnames voor de tv-shows zijn allemaal 
al in de zomer geweest. Het was ontzet-
tend warm in de studio, wel 40 graden. In 
totaal was Beau vier dagen aanwezig, van 
12.00 tot 22.00 uur. Ze kende niemand van 
de overige juryleden, maar ondertussen 
heeft ze wel leuke contacten op Facebook. 
Na de serie zijn ook meteen de bootcamps 
opgenomen. De juryleden vervullen hierin 
een kleine rol. Hoewel Beau aanvankelijk 
dacht dat er geen hond naar de shows 
zou kijken, is ze toch een beetje overdon-
derd door het feit dat deze zoektocht goed 
bekeken wordt. Bij het terugkijken denkt ze 

soms wel dat ze ander commentaar had 
moeten geven. En slechts 1x was ze het 
niet eens met een kandidate. Maar ze is 
een hele ervaring rijker en -met recht- trots 
op zichzelf.

Meer talent
In de laatste auditie-ronde zagen we ineens 
nog een bekend persoon uit onze wijk, 
namelijk Cailin van Loon. Deze roodharige 
zangeres deed samen met haar collega 
van ‘The Sound of Music’ mee. Vooraf vond 
ze het wel spannend wat de mensen ervan 
zouden gaan vinden. Maar ze heeft ook 
geleerd -door de  musicals die ze al heeft 
gedaan- dat je op het podium moet genie-
ten. Want je krijgt uiteindelijk toch applaus 
van de enthousiaste mensen. En daar doet 
ze het toch voor! Uiteindelijk kreeg Cailin 
3 van de 4 mensen van de vakjury mee en 
mag zij dus door naar de volgende ronde.

In totaal waren er meer dan 6000 inschrij-
vingen, waarvan er 26 kandidaten na de 
auditie-rondes doorgingen naar de boot-
camps. Daar worden ze door een team van 
coaches en K3 klaargestoomd tot volwaar-
dige artiesten. Beau houdt haar mond dicht 
over de uitkomst hiervan. Er volgen hierna 
namelijk nog 2 liveshows en uiteindelijk een 
finale. Dus wie de nieuwe K3’s worden, is 
nog de vraag. En wie dat wil weten, moet 
zelf maar kijken.

Gesproken is met Fred Janssen, beheer-
der en adviseur in de openbare ruimte en 
Anique Oude Egbrink-Vierhout, tijdelijk 
medewerker voor de aanbesteding van 
het beheer van het groen. De gemeente 
is tevreden met de samenwerking met de 
Werkgroep en wil deze graag als partici-
pant in het beheer van het openbaar groen 
behouden.

Nieuwe beheerregels in Moerenburg                                       Redactie 
Begin september zaten afgevaardigden van de Werkgroep behoud Moerenburg om 
de tafel met de gemeente. De werkzaamheden van de Werkgroep zijn geëvalueerd en 
men is ingelicht over de nieuwe regels.

Regime
Toch gaat er vanaf 1 januari 2016 een 
nieuw regime gelden voor het beheer van 
al het groen van de gemeente Tilburg, 
dus ook voor Moerenburg. Kern van het 
nieuwe model is dat het gehele beheerpro-
ces via de aannemer van het beheer gaat 
verlopen. Op dit moment loopt een aan-
bestedingsproces waaraan drie bedrijven 
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meedoen. Op 16 oktober wordt bekend wie 
daarvan het beheer van o.a. Moerenburg 
gaat doen. Momenteel is dat nog hoofdza-
kelijk Brouwers Groenaannemers.

Meijerijbaan
Sinds half mei van het vorig jaar beheert de 
Werkgroep de nieuwe groenaanpassingen 
op de Meijerijbaan. Deze overeenkomst 
komt te vervallen. De overige overeen-
komsten blijven behouden maar worden 
geëvalueerd en indien nodig in overleg met 
de betrokken partijen aangepast. De Werk-
groep Behoud Moerenburg wordt gezien 

als externe partij. Alle contacten, afspraken 
en overeenkomsten verlopen voortaan via 
de aannemer. De gemeente legt in de over-
eenkomst met de aannemer onder meer 
vast hoe die het beheer zal voeren en aan 
welke eisen dat moet voldoen. In het geval 
van Moerenburg zal de samenwerking met 
de Werkgroep opgenomen worden. De 
overeenkomst met de aannemer is open-
baar. 

De nieuwe samenwerking is vastgelegd in 
een model, waarin het traject van besluit-
vorming en termijnen is opgenomen.

“Ik ga me vestigen in het voormalige Falcon 
gebouw, waarin al meer ambachtelijke 
bedrijven verzameld zijn”, vertelt Hein. “In 
het rechter gedeelte zitten al een bakkerij, 
een restaurant, kookstudio en een keuken-
groothandel. Ik kom in het linker gedeelte 
samen met een barbier, meubelmaker/ 
houtbewerker en een hoedemaker. Op 9 
oktober is de officiële opening, maar dan 
zit ik er nog niet. Er moet nog het een en 
ander verbouwd worden, maar eind oktober 
hoop ik open te gaan.”

Productieproces
Hein krijgt de beschikking over een ruimte 
van ± 80 m², waarvan 15 m² verkoopruimte 
aan de voorkant met een eigen entree. 
Passanten kunnen praktisch het gehele 
productieproces volgen door een glazen 
wand van bijna 20 meter, waarlangs de 
productieband loopt. “Je kunt zo precies 
volgen op welke manier de verschillende 
bonbons opgebouwd worden”, vertelt Hein 
enthousiast. Allemaal heel transparant 
dus, maar ook interessant. “Ik werk nog 
met machines, waarvan sommigen meer 

Ondernemer in de wijk 
	   Voortaan een ommetje maken voor verfijnde chocolade             Redactie

Binnen nu en twee weken kun je niet meer terecht op de Pelgrimsweg voor de heer-
lijke, ambachtelijke bonbons en chocolade specialiteiten van Huize Geers. Eigenaar 
Hein Geers (37) verplaatst zijn volledige bedrijf naar de Piushaven.

dan 100 jaar oud zijn. Die zijn van mijn 
opa geweest. Tweede hands dus, maar ik 
heb ze zelf gerenoveerd en ze lopen nog 
perfect. Die zijn straks goed zichtbaar. 

Hein Geers in vol ornaat klaar 
voor de nieuwe start
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Alleen al daardoor hoop ik meer passan-
ten te trekken en dat is eigenlijk de voor-
naamste reden voor een verhuizing, want 
de Pelgrimsweg is geen winkelstraat en 
op sommige dagen is het hier wel erg stil. 
Daarbij komt, dat ik in dit verouderde pand 
geen mogelijkheden heb om uit te breiden 
en renovatie onbetaalbaar wordt.”

Crowdfunding
En zo komt het gesprek als vanzelf op het 
benodigde geld. Dat wist Hein in no time 
binnen te halen via crowdfunding, waarbij 
particulieren of bedrijven bereid zijn te 
investeren in zijn plan. “Ik heb met mijn 
boekhouder zitten te rekenen en had toch 
wel 55.000 euro nodig voor de verhuizing. 
Nou de bank was niet geïnteresseerd en 
toen ik hoorde dat bakker Jan van Riel zijn 
nieuwe, open bakkerij in het Falcon pand 
ook met crowdfunding had gefinancierd, 
heb ik zijn pad gevolgd. En eerlijk gezegd, 
het maakt me wel zenuwachtig. Ik heb er 
soms slapeloze nachten van en ben bijna 8 
kilo afgevallen. Ik heb nog nooit zo’n enorm 
bedrag geleend!” 

Met dat geld wordt de nieuwe ruimte inge-
richt en de totale verhuizing betaald. Rela-
tief gezien geen gigantisch bedrag toch? 
Hein: “Ik heb veel ambacht in mijn kennis-
senkring. Veel mensen zijn bereid me met 
de inrichting en verhuizing te helpen en 
natuurlijk staat mijn familie ook paraat. Ik 
kan dus veel zelf en in eigen beheer doen 
en dat drukt de kosten. Maar het blijft een 
hele uitdaging!”
 
Ondernemen
Dat zal in de eerste paar weken in het 
nieuwe pand ook wel zo blijven. “Het is na-
tuurlijk even afwachten hoe het gaat lopen 
en of ik de combinatie van productie en ver-
koop zelf kan doen. Maar ik weet zeker, dat 
mijn moeder en vader zullen bijspringen en 
daarbij heb ik een gouden hulp die straks 
ook fulltime bij me aan het werk is. Het 
belangrijkste is, dat de productie op stoom 
blijft, want ik lever aan diverse bedrijven en 
ik hoop dus nu ook meer passanten te trek-
ken voor de losse verkoop. Als ik daar zit 
kan ik weer echt gaan ondernemen en dat 
is echt fantastisch!”

In de chocoladebranche is de tendens naar 
Fair Trade en Rainforest Alliance sterk aan 
het toenemen. Huize Geers heeft voor 
beide organisaties een certificering. Er 
wordt gewerkt met duurzame ingrediënten, 
zoveel mogelijk afkomstig uit het land van 
herkomst. Eind oktober kun je er terecht 
van 09.00 tot 18.00 uur en de passie van 
Hein zelf bekijken. Op termijn zullen er in 
de avonduren ook diverse workshops en 
proeverijen gevolgd kunnen worden.

Huize Geers komt in het linker gedeelte 
te zitten van het Falcon-pand

Als ik haar spreek lijkt Marian nog na te 
glunderen van de gebeurtenissen in het af-
gelopen jaar. “Het is echt een van de meest 
bijzondere jaren uit mijn leven”, zegt ze. Op 

Succesvolle KWF-actie van Marian van Baast                       Judith Doljé

In het februarinummer van dit jaar berichtten wij over wijkbewoonster Marian van 
Baast. Zij wilde de Alp d’Huez oplopen om daarmee geld in te zamelen voor het KWF. 
Ze verzocht de wijkbewoners om bruikbare spulletjes bij haar in te leveren om het 
startgeld bijeen te krijgen. Alles is helemaal gelukt!

4 juni jl. beklom Marian samen met haar 
zoon Twan de Alp d’Huez in ongeveer 5 
uur. Ze hadden het hele jaar hard getraind 
voor deze klim van 1815 meter. “De laatste 
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drie uren waren wel heel zwaar.”, zegt ze. 
“Het was 30-32 graden en op de top van 
de berg liepen we in de volle zon. Maar het 
is heel goed gegaan.” Met deze prestatie 
heeft ze maar liefst 3.935,20 euro voor het 
KWF en nog eens 500 euro voor Kanjer 
Guusje bij elkaar gesprokkeld.

Een schuur vol 
Na de briefjes die Marian overal in de 
buurt in de bus had gedaan en de oproep 
in de wijkkrant, stroomden het huis en de 
schuur maandenlang vol met spulletjes. 
Regelmatig stonden er zakken en dozen bij 
haar in de tuin met kleding, serviesgoed, 
speelgoed en allerlei andere zaken. Marian 
zocht alles uit, ging ermee naar rommel-
markten en bracht textiel naar een sor-
teerbedrijf. In totaal heeft ze zo’n 5000 kilo 
textiel gekregen. “Het was soms ongeloof-
lijk. Ik kwam een keer thuis en vond zakken 
van de voordeur tot aan de straat. Met zelfs 
een zeiltje erboven voor de regen!” Daar-
naast hebben circa 100 mensen een kaars 

bij haar gekocht. 75 daarvan zijn weer bij 
haar ingeleverd. Deze kaarsen, vaak met 
woorden, foto’s en boodschappen voor 
dierbaren erop, heeft ze meegenomen de 
berg op. Daar heeft zij ze allemaal tegelijk 
aangestoken en opgebrand. “Ik heb er 
foto’s van op mijn website geplaatst, zodat 
iedereen die een kaars aan mij meegege-
ven heeft, kan zien wat ermee is gebeurd. 
Het was heel erg mooi.”

Betrokken buurtbewoners 
Ook de persoonlijke briefjes en kaarten met 
succeswensen, die ze regelmatig tussen 
de spulletjes vond, deden haar goed. “Ik 
bedank iedereen uit de grond van mijn hart. 
Het is ongelooflijk hoeveel mensen zich 
betrokken toonden bij mijn actie. Ook nu 
nog word ik regelmatig aangesproken door 
mensen die mij herkennen. Soms delen ze 
dan heel persoonlijke verhalen met mij. 
Ik vind dat heel bijzonder.”
Ondanks de prachtige ervaring slaat ze 
volgend jaar een jaartje over. “Ik moet het 
even allemaal laten bezinken.” Daarnaast 
wil ze haar tijd besteden aan een paar 
andere dingen, zoals het kleindochtertje dat 
net vanochtend is geboren! 

Maar in 2017 doet Marian, als het aan haar 
ligt, weer heel graag mee. En dan zullen 
wij daar in de wijk ongetwijfeld meer van 
horen.

Samen met zoon Twan loopt Marian de 
laatste meters naar de top van de d’Huez
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Een initiatiefgroep wil proberen dit succes-
volle initiatief te bestendigen en de tijdelijke 
voorziening omzetten in een permanente. 
Het zou een belangrijke boost geven aan 
het gebied zelf en zou de stad als geheel 
op het gebied van stadslandbouw en daar-
aan gekoppelde mix aan functies op de 
kaart zetten. Een blijvende voorziening zal 
ook onmiskenbaar bijdragen tot de vergroe-
ning van de stad binnen de Ringbanen, een 
streven dat door iedereen belangrijk wordt 
geacht. 

Mogelijkheden
Er zijn meerdere overtuigende redenen om 
een stadstuinderij juist aan de Piushaven te 
realiseren. De gronden zijn direct beschik-
baar want zij zijn al gesaneerd. Tientallen 
vrijwilligers hebben het terrein inmiddels 
met succes bewerkt. Ondanks de late start 
zijn de eerste oogsten binnen. Particulie-
ren in de wijdere omgeving doen hier hun 
aankopen en meerdere horecaonderne-
mers kopen hier hun dagverse groenten 

Stadstuinderij aan de Piushaven blijvend?
Sinds een paar maanden is er een tijdelijke stadstuinderij aan de Piushaven. Zorg-
instelling De Wever is eigenaar van de grond en heeft deze tot eind december 2016 
in bruikleen gegeven aan derden om er natuurvriendelijke groenten en kruiden op te 
telen. Het ligt in de bedoeling het perceel daarna te verkopen.

en kruiden. De ligging aan het water biedt 
interessante mogelijkheden voor o.a. 
bevloeiing, transport (o.m. aanleveren van 
bestellingen, afvoer van restproducten en 
huisafval van bedrijven en particulieren) en 
(boot)toerisme. Qua ligging en omvang is 
het terrein bijzonder geschikt voor meer-
dere functies zoals: het leveren van groene 
energie (zonnepanelen, aardwarmte), een 
informatiekiosk, schooltuinen, kinderboer-
derij. Workshops en bezichtigingen kunnen 
worden opgezet. De tuinderij blijkt nu al 
opvallend snel te winnen aan bekendheid 
en belangstelling. 
 
Duurzaamheid, groen en zorg voor het 
milieu zijn hedendaagse richting bepalende 
gedachten. Gehoopt mag worden dat met 
name de politiek verantwoordelijken de 
unieke mogelijkheden die deze plek biedt 
zullen onderkennen. Realisatie is een lang-
durige inspanning waard. 

Jan van Bergen

Zaterdag 26 september bezocht Joris Mathijsen (ambassadeur van PVKT) RKSV Were Di 
in verband met het 2e aftrapweekend van Positief Voetbal Klimaat TIlburg. Het thema was: 
”Ouders langs de lijn, fijn dat jullie er zijn”. De insteek hiervan is, dat het erg fijn is wanneer 
er publiek komt kijken, maar blijf sportief en maak er samen een gezellige wedstrijd van. 
Want je hoeft niet altijd te winnen om een goede wedstrijd te spelen!
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De herfst heeft haar intrede gedaan en dat biedt heerlijke vooruitzichten voor een stevige 
wandeling, een zoektocht naar paddenstoelen en genieten van prachtige luchten. 
Nachtburgemeester en Moerenburgkenner Gerd Brunink neemt je graag mee op een van 
zijn tochten. Kijk op : http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl voor informatie.

Fotografe Annemarie Smulders heeft een groot aantal foto’s gemaakt tijdens Tilburg Ten 
Miles. Wellicht sta je er zelf op. Kijk op: : www.oypo.nl/annemariesmulders. 

Het gros van de leden van TSV NOAD ziet een samengaan met voetbalverenigingen 
Longa en Were Di wel zitten. Ondertussen is er hard gewerkt aan het sportcomplex aan de 
Spoordijk en heeft het terrein naast de bestaande velden van Longa een ware metamorfose 
ondergaan.

Leren bridgen is bepaald een uitdaging. In Berkel-Enschot bij de Passageclub kun je op 
woensdagmiddag en –avond de kunst van het bridgen gezellig onder de knie krijgen. De 
spelers mogen hun biedhulp raadplegen en tijdens het bieden, afspelen, uitkomen en tegen-
spelen kan deskundige hulp worden gevraagd. Een pracht gelegenheid voor iedereen die 
pas 1 of 2 bridgecursussen heeft gevolgd en voor diegenen die hun spelpeil wil verhogen. 
Bel voor meer informatie met Karin Poppelaars ( 533 64 00.

Zaterdag 10 oktober spelen de Tilburg Tigers hun jubileumshow, op exact dezelfde locatie 
waar zij tien jaar geleden hun eerste schreden zetten op het improvisatiepodium. Iedereen is 
uitgenodigd om in het Klasse Theater het feest van het 10-jarige bestaan mee te vieren. De 
voorstelling begint om 20.30 uur. Meer info: : www.tillburgtigers.nl. 
 
Evenals het vorig jaar wordt er weer een Startersmarkt georganiseerd voor startende 
ondernemers met heel veel gratis workshops. De markt is op 17 oktober van 10.00 tot 14.00 
uur bij Scholengemeenschap Rooi Pannen. Meer info: : www.startersmarkt.nl. 

Onder de titel ‘Winterlust’ organiseert Café Zomerlust de komende maanden een aantal 
muzikale ontmoetingen. Op zondag 1 november treedt 15.00 en 18.00 uur Ronald Verstap-
pen met akoestische gitaar en zang op in de zaal. Zaterdag 7 november is er een 1e try-out 
met de Liedjeskeuken in het café. Met live muziek en heerlijk eten is er een avondvullend 
programma samengesteld. Reserveren is noodzakelijk! : www.cafezomerlust.nl. 

Op 23 oktober is er evenement over Etnisch Profileren in de Kennismakerij. Vanuit 
Controle Alt Delete wordt met 100 Tilburgse jongeren en de politie het gesprek aangaan 
over etnisch profileren: politiecontrole op basis van uiterlijke kenmerken. Daarnaast zijn er 
workshops en andere activiteiten. Info: : www.controlealtdelete.nl. 
 
Bij Naturentuin Goirle is er de komende weekenden weer tijd voor wandelen of fietsen in 
combinatie met een lunch. Verder is er op 12 oktober een terugkomavond voor de voorjaars-
cursisten en start er weer een nieuwe cursus op 26 oktober. 
Meer informatie in het Naturennieuws te vinden op: : www.naturentuingoirle.nl. 

Op 3 november van 17.00 – 20.00 uur organiseert Stichting Mens Dier Nood het sympo-
sium ‘Het vergeten huisdier’. Iedereen die het welzijn van mensen en dieren een warm 
hart toedraagt is welkom. De toegang is gratis in het Brabants Natuurmuseum, Spoorlaan 
434. Jace van de Ven treedt op als dagvoorzitter
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Samen maken zij vier keer per jaar een op 
maat gesneden culturele wandeling door 
de Piushaven. Met zes verschillende acts, 
variërend van circus, theater, muziek, dans 
tot dichtkunst. Op bijzondere en wisselende 
locaties, zowel binnen als buiten. Elke edi-
tie staat een andere maker aan het roer. De 
eerste keer is Boy Jonkergouw van Goed is 
Goed Producties de productieleider. 
 
Het concept werkt zoals bij de bekende 
L’Avventura stadswandelingen. Elke wan-
deling start en eindigt bij de BOUWplaats 
aan de Galjoenstraat 37. Per avond kunnen 
tussen 20.00 en 22.00 uur vier groepen van 
veertig personen deelnemen. Zorg dus dat 
je er op tijd bij bent. Een kaartje kost 
€12,50 tijdig te reserveren via 
: promenadepius@gmail.com of 
( 06 526 588 81. 
De volgende edities in 2016 staan gepland 
op: 15/16 januari, 15/16 april en 17/18 juni. 

Promenade Piushaven 
Onder deze naam vindt op 16 en 17 oktober de eerste editie plaats van culturele wan-
delingen rondom de Piushaven. Een nieuw initiatief van Piushaven Levend Podium 
i.s.m. BOUWplaatsJOUWplaats en de Tilburgse makers De Kwekerij, Goed is Goed 
producties, Bouwjaar ’84 en Iksperiment.

Aan alles was gedacht, met alles was re-
kening gehouden, maar niet met transport-
problemen en een lastige douane die haar 
spullen uit de Filipijnen maar niet vrij wilde 
geven. Hemel en aarde werd bewogen en 
gelukkig, net op tijd, donderdag 24 septem-
ber konden de handgemaakte spullen wor-
den opgehaald in het depot. Vanwege haar 
Filipijnse afkomst is Rosa nauw betrokken 
bij het land. Haar moeder is heel actief bij 
Melania ontwikkelingssamenwerking en 
samen hebben ze al veel vrouwenprojec-
ten in de Filipijnen bezocht. Kleinschalige 
projecten die zorgen dat de vrouwen geld 
kunnen verdienen om voor hun kinderen 

Webshop Pinoy gelanceerd                                              Corin Sweegers

Op zaterdag 26 september was het dan zover: de start van webshop Pinoy. Een heel 
zenuwachtige Rosa Tijssen (28) uit de Daendelstraat, was al weken, maanden bezig 
geweest om haar bedrijf startklaar te maken. 

een betere toekomst te maken dan zij zelf 
gehad hebben. Vooral om te zorgen dat 
de kinderen naar school kunnen en liefst 
iets meer dan 3x per dag alleen rijst kun-
nen eten. Rosa koopt haar spullen, sjaals, 
tassen, badmatten, pennenbakjes, sleu-
telhangers, laptop sleeves e.d. dan ook in 
bij vrouwen die bij deze projecten werken. 
Eerlijke handel, producten gemaakt door de 
vrouwen met eerlijke producten.

Lancering
De lancering was op 26 september gepland 
omdat er dan een aantal Filipijnse dames 
in Nederland zouden zijn voor diverse 
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Rosa te midden van haar spulletjes 
bij de presentatie

bezoeken. In hun programma kon worden 
ingepast dat ze erbij zouden zijn, als hun 
producten werden getoond aan de vele 

bezoekers die Rosa had uitgenodigd. Het 
klopte als een bus. De Filipijnse dames 
waren geweldig enthousiast. Een stralend 
blauwe hemel, na weken van slecht weer, 
ruim 70 bezoekers en heerlijke Filipijnse 
hapjes, oer-Hollandse kaas en bitterballen 
zorgden voor een prima sfeer. Neem een 
kijkje op de website 
: www.pinoywebshop.nl voor de vele artike-
len die te koop zijn. Allemaal handgemaakt, 
soms van afvalproducten als koffiezakjes, 
limonaderietjes. Badmatten van oude 
T-shirts uit o.a. Nederland. Veel uren 
noeste handarbeid zitten er in de verschil-
lende producten, met als doel: 
Educatie voor de kinderen aldaar. 

Gebiedscoördinator Marc van Akkeren 
initieerde voor de 2e keer de bijeenkomst. 
Tevoren is de groep al met grijpers en 
groene plastic zakken opengehouden door 
speciale ringen het gebied ingetrokken 
om zwerfafval te ruimen. De opbrengst is 
schraal en dat is een positief teken. Een-
maal aan de koffie komen de gesprekken 
goed los.

Hesjes
Wethouder Mario speelt de rol van luister-
vink. Hij wil graag weten waarmee deze 
vrijwilligers die allemaal proberen hun 
woonomgeving schoon te houden, ge-
holpen kunnen worden. Wat dat betreft 
is er al het een en ander gerealiseerd in 
materialen. Een wens is, dat vrijwilligers 
herkenbaar zijn voor de omgeving. “Ik 
ontmoet vaak mensen die vragen wat ik 
aan het doen ben en dan heb ik mooi de 
gelegenheid voor een praatje”, is een van 
de opmerkingen. Hesjes kunnen bijdragen, 
“maar dan niet zoiets alsof het lijkt dat we 
een taakstraf hebben”, lacht een ander. De 
wethouder zegt dit meteen toe: er komen 
hesjes met de tekst ‘Tilburg knapt op’. 

Zwerfie-bingokaart                                                             Jaap van Loon

Zaterdag 19 september kwam weer een groepje zwerfvuilruimers bijeen in de Grotto in 
de Waranda. Wethouder Mario Jacobs was aanwezig en hoorde enthousiaste reacties 
en ook weer nieuwe ideeën.

Gevraagd wordt ook om afsluitbare vuil-
nisbakken bij openbare gelegenheden als 
speeltuinen. Nu trekken vogels vaak de 
inhoud eruit en liggen er allemaal snip-
pers zwerfvuil. Een mooi idee is ook om 
kinderen meer te stimuleren hun rotzooi op 
te ruimen. “Bij de Efteling werkt het prima 
door de pratende vuilnisbakken: “papier 
hier”. Mario knikt instemmend: “We zijn 
vaak al gauw bezig met verbieden en hand-
haven, maar verleiden is beter!” 
Eigenlijk vindt de groep dat mensen zich 
beter bewust mogen zijn van de troep die 
ze maken, zoals het weggooien van vuil 
uit hun auto tijdens het rijden. Geopperd 
worden ideeën om op de basisscholen 
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hieraan meer aandacht te besteden. Een 
voorbeeld: de zwerfie-bingokaart, waarop 
allerlei zwerfvuil getoond wordt. Kinderen 
die bepaald soort zwerfvuil vinden, kunnen 
de kaart laten aftekenen. Wie het eerst de 
kaart vol heeft, ontvangt dan een prijsje. 

Meldingen
Voorbeelden worden genoemd, dat het 
soms wel erg lang duurt voordat de ge-
meente c.q. de vuilophaler in actie komt. 
Vooral telefonisch wordt men soms: “tig 
keer doorverbonden en gebeurt er nog niks. 
Dan moet ik weer bellen!”, is een duidelijke 
klacht. “Maak gebruik van de ‘buitenbeter-
app’ of meld het via 7 www.tilburg.nl met 
een duidelijke vermelding van de locatie”, 
maakt Marc duidelijk. “De ervaringen die ik 

hoor zijn erg positief. Zo voeren we momen-
teel een pilot uit om onze stad nog schoner 
te krijgen. We plaatsen nu eenmaal per 
maand in een bepaalde wijk een container, 
zodat bewoners gratis hun grof vuil, zoals 
een oud bankstel of koelkast gratis kwijt 
kunnen. Verder wijs ik graag op de Face-
bookpagina ‘Tilburg knapt op’, waarop de 
nodige informatie te vinden is. Ook zijn we 
bezig met een aparte pagina op de site van 
Tilburg, waarop de belangrijkste informatie 
straks te vinden is.”
Goed voorbeeld doet goed volgen. Daar-
voor worden de aanwezigen ook bedankt. 
Maar het is nog een hele uitdaging om meer 
mensen bewust en in beweging te krijgen 
om het zwerfvuil tegen te gaan.

Op donderdag10 september maakte onze 
wijkwethouder Mario Jacobs zijn jaarlijkse 
fietstocht door de wijk, samen met enkele 
leden van de buurtraad, een gemeente-

Bezoek van wijkwethouder Mario Jacobs

Op de foto v.l.n.r. buurtraadlid Hein Jacobs, buurtraadlid 
Remco Westhoek, wethouder Mario Jacobs, wijkregis-
seur Marjo van Veldhoven en omgevingsmanager Marc 

van Akkeren.

raadslid, een commissielid van de SP en 
drie contactpersonen van de gemeente. 
Tijdens deze wijkschouw werd stilgestaan 
bij verschillende belangrijke punten in de 

wijk, zoals de werkzaamheden 
in de P.F. Bergmansstraat, de 
wateroverlast in speeltuin De 
Klimboom, de omgeving van Jan 
Wierhof, de toekomst van het 
terrein van de waterzuivering, de 
nieuwe Natuurspeelplek in Moe-
renburg, de ontwikkelingen ron-
dom Longa en het effect daarop 
voor o.a. het Gilde St. Joris, de 
slechte groei van de bomen in de 
J.P. Coenstraat en Armhoefstraat 
en de ontwikkelingen rondom de 
kerk. 
Over al deze verschillende onder-
werpen zijn afspraken gemaakt 
en we zullen u steeds op de 
hoogte houden als er ontwikkelin-
gen zijn. Op de website 
: www.armhoefseakkers.nl kunt 
u de afspraken lezen die deze 
middag zijn gemaakt. 
Kijk bij buurtraad.

Buurtraad Armhoefse Akkers
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Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl (  544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl. 

Te huur: Heerlijk vakantiehuis in Andalusië (2 tot 7 personen) 
Landelijke omgeving met schitterend uitzicht op de mediterrane kust bij Malaga. 
€100 korting voor buurtgenoten. We organiseren ook schilder- en yogavakanties.
: www.encantada.eu, 7 info@encantada.eu, ( 06 445 101 42.

Saxofoon- en klarinetles aangeboden op Carré 
Alle mogelijke stijlen, met of zonder notenschrift. Ook akkoordenleer en improvisatie. 
Gratis proefles. Tarief: € 17,-- per 45 minuten. Bel hiervoor Rik Meesters ( 06 245 388 75. 
Of mail naar 7 mastersmusic@hotmail.com.

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

Te koop gevraagd
Garagebox het liefst met stroom (zonder stroom is ook goed), omgeving Lanciersstraat /
St. Josephstraat / Dunantstraat. P. v. Schaik, ( 06 549 749 54.

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

Deze operatie aan de brug bij het kanaal verliep 
gelukkig beter dan die in Alphen aan de Rijn...

 

Nationale 
Natuurwerkdag 

 
Kom je zaterdag 7 november 

weer meehelpen zwerfvuil 
ruimen in Moerenburg? Vele 
handen maken licht werk en 

het is hartstikke gezellig. 
Start om 9.30 bij de 

waterzuivering Moerenburg. 
Kom op de fiets en neem een 
lunchpakketje mee. Er wordt 

voor koffie, thee en soep 
gezorgd. 
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BUURTAGENDA  

10  okt.   10.00  –  16.00  uur   Open  dag  Sportkanaal  
Allerlei  activiteiten  rondom  het  Wilhelminakanaal  

10  okt.   Vanaf  20.30  uur   Klasse  Theater  
Jubileumshow  van  de  Tilburg  Tigers  

12  okt.   Vanaf  15.00  uur   Willem  II  Stadion  
Beursvloer  Tilburg:  ruilmarkt  

13.  20,  
27  okt.  

Vanaf  19.30  uur   Pelgrimhoeve  
Rikken  ten  bate  van  Stichting  Gijsje  Eigenwijsje  

16  okt.   09,30  –  17.30  uur   Tilburg  Senioren  Tour  
Vertrek  vanaf  de  Pelgrimhoeve  

16/17  okt.   20.00  –  22.00  uur   Promenade  Piushaven  
Culturele  wandeling  rondom  Piushaven  

1  nov.   15.00  –  18.00  uur   Café  Zomerlust  
Optreden  Ronald  Verstappen  

5  nov.   19.00  –  21.30  uur   La  Poubelle  
Repair  Café  voor  reparatie  van  nog  bruikbare  spullen  

7  nov.   Vanaf  18.00  uur   Café  Zomerlust  
Avondvullend  programma  met  de  Liedjeskeuken  

11  nov.   Vanaf  17.30  uur   Pelgrimhoeve  
Seniorendiner,  aanmelden  vóór  4  november  

  
  
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:    

24  oktober  
  6  november  

     
Klachten  over  bezorging  van  uw  buurtkrant,  of  storende  fouten?    
Meld  het  via  7  armhoefseakkers@gmail.com    
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Ø  Buurtraad   E-mail:  7  buurtraad@armhoefseakkers.nl  
Postadres:  Loudonstraat  25,  5018  GE      Tilburg  

     
Ø   Buurtraad  

leden  
Remco  Westhoek  (535  70  38,  Erwin  Jacobs  (  590  40  00,  Hein  
Jacobs  (542  61  10,  Ineke  van  Kasteren  (  544  67  83,  Johan  
van  der  Have  (  06  215  870  61,  Mascha  Meulenbroek  (  06  133  
703  94,  Manon  Nix  (  544  63  73.  

     
Eerstvolgende  vergaderingen  13  okt.  en  10  nov.  aanvang  20.30  
uur  in  de  Van  Heutszstraat  1a.  Aanbellen  bij  Buurtraad/  prikpost.  

                                                        
Ø  Wijkagent  
Ad  Braber  

Spreekuren  op  19  okt.,  2  en  16  nov.  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  (met  alle  formulieren)  in  de  

ruimte  van  de  Buurtraad,1e  verdieping.  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   Ilse  Oldenkotte  is  de  wijkzuster  van  Surplus  in  onze  wijk.  Zij  is  

bereikbaar  via  (  06  238  420  94  of  via  de  Wijkzustertelefoon    
(  455  06  02.  
  

Ø  Thebe  wijkzorg   Het  buurtteam  Prinsenhoeven  met  wijkverpleegkundigen  en  
verzorgenden  van  Thebe  Thuiszorg  verleent  zorg  aan  huis  in  
onze  wijk.  Adres:  Prinsenhoeven  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  Overlast  rond  Jan  
Wier  

Voor  vragen,  klachten  of  meldingen  betreffende  overlast  
rondom  Jan  Wier:  :  http://janwierhof.ggzbreburg.nl,  (  088  
016  16  16    7  meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl  of  ga  
naar  de  receptie  van  het  Jan  Wierhof..    
  

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  0161  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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       www.vedettapedicure.nl  
 
     P E D I C U R E 

       M A S S A G E 
	  
     Van Heutszstraat 24 

        Tel. 013-2115545 

   info@vedettapedicure.nl 

 

 

       
    

	  

	  

	  

Prinsenhoeven	  36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  013-‐5420685	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@vdbraakenmaas.nl	  	  	  

	  
	  
	  

Specialismen:	  	  
	  
fysiotherapie,	  geriatriefysiotherapie,	  
sportblessures,	  revalidatie	  na	  een	  operatie	  of	  
beroerte,	  Parkinson,	  hyperventilatieklachten,	  
COPD,	  tape,	  dry	  needling.	  
	   Uw	  fysiotherapeut	  

Hans	  Maas	  

Voor	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  ons	  op	  de	  praktijk	  of	  via	  013-‐5420685.	  U	  
heeft	  geen	  verwijzing	  van	  uw	  huisarts	  nodig	  en	  de	  behandeling	  valt	  
onder	  de	  aanvullende	  verzekering	  
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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)

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


