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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Herenboeren gezocht
-  Stormachtig stadsstrand
-  Speuren naar echte UFO
-  Ad interim op basisschool
-  Spitsende discussies

Er is een gat geslagen in de skyline van het ons zo vertrouwde stukje Tilburg. Toen de slo-
pers van de Sacramentskerk op 23 oktober eenmaal begonnen, ging het rap. De afbraak 
riep bij heel wat oudere bewoners gemengde gevoelens op, maar ook heel veel herinnerin-
gen aan een heel andere tijd, waarin de Rooms Katholieke kerk zeer veel invloed uitoefende 
op de dingen van alle dag.
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste buurtbe-
woners die dit samen met ons: Herenboe-
ren Hart van Brabant en stichting Heren-
boeren willen opzetten in onze omgeving. 

De eerste Herenboerderij die samen met 
de stichting is opgezet ligt in Boxtel en 
was onlangs in het nieuws; Herenboerderij 
Wilhelminapark. Zo’n 150 gezinnen hebben 
geld ingelegd om samen een stuk land om 
te vormen tot een agrarische coöperatie 
en huren een boer in om voor hen pro-
ducten te verbouwen. Dit gebeurt op een 
biologische en milieubewuste manier. Deze 
gezinnen mogen meebeslissen over de 
exploitatie, de veehouderij, het jaarlijkse 
zaaiplan en wat er verder aan activiteiten 
wordt georganiseerd. Hiermee toont de 
coöperatie samen met de stichting aan dat 
de productie van ons dagelijks voedsel 
anders, beter en bovenal duurzamer kan.

Omdat wij Boxtel net te ver weg vinden om 

Herenboeren gezocht in Armhoef
De term herenboer, ook wel herenagrariër of herenlandbouwer genoemd, werd vroe-
ger gebruikt om een boer aan te duiden die voldoende kapitaal had zodat hij niet zelf 
zijn land hoefde te bewerken maar hiervoor personeel in dienst kon nemen. Stichting 
Herenboeren Nederland blaast nieuw leven in dit oude concept met als ideaal samen 
op een kleinschalige wijze duurzame en verantwoorde producten te verbouwen. 

wekelijks een deel van ons eten op te ha-
len, hebben we de gedachte opgepakt om 
zelf te onderzoeken of het haalbaar is een 
herenboerderij op te zetten in onze omge-
ving. Tijdens de open dag in Boxtel hebben 
we hierover al contact gelegd met de voor-
zitter van de stichting Herenboeren. Hij zag 
zeker mogelijkheden in Tilburg en wil graag 
met ons in gesprek over de opstart. 
Hoe gaaf zou het zijn als we samen in 
bijvoorbeeld Moerenburg een eigen heren-
boerderij hebben waar een boer voor ons, 
onze producten verbouwt op een verant-
woorde manier.

Meer informatie kun je vinden op 
: www.herenboeren.nl. Lijkt het je leuk om 
dit een kans te geven, en wil je er energie 
in steken om dit mee op te zetten, mail dan 
naar 7 herenboerenhvb@gmail.com.

Nol van den Berg
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Klachten	 van	 slecht	 slapen,	 vermoeidheid,	
geen	 zin	 in	 dingen,	 lichamelijk	 ongemak,	
concentratiestoornissen,	 kort	 lontje?	 Druk,	
druk,	 druk?	 Problemen	 met	 het	 werk	 en/of	
privé?	Niet	verkeerd	om	één	en	ander	eens	op	
een	 rijtje	 te	 zetten.	 Lukt	 dat	 niet	 alleen,	 dan	
zouden	we	samen	eens	kunnen	kijken	waar	de	
schoen	wringt.	Zoeken	naar	mogelijkheden	om	
een	BURN-OUT	te	voorkomen,	want	met	díe	diagnose	wil	je	liever	niet	geconfronteerd	
worden.	Dat	is	namelijk	geen	lolletje!	Maar	ook	dán	kan	ik	je	helpen.			

Eerste	kennismakingsgesprek	is	gratis.	Misschien	wil	jouw	werkgever	
een	bijdrage	leveren,	we	zoeken	het	samen	uit.	

	
Bel	voor	een	afspraak:	06-51228347	

Gijs	Schraa,	arts	en	CSR-coach	
Nieuwe	Bosscheweg	19	

5017	JJ	Tilburg	
	

W:	www.afstandnemen.nl	of	www.csrcentrum.nl		
	



5

Grote onrust dus, en dat is niet verwonder-
lijk want er is veel onduidelijkheid. Het idee 
dat door burgerparticipatie een actieve rol 
wordt toegekend aan belanghebbenden, 
lijkt een wassen neus. De reacties van 
direct omwonenden, de Werkgroep Behoud 
Moerenburg en de Buurtraad zijn niet mis. 
Het komt erop neer dat, na de informatie-
avond, nog niemand weet waar hij aan toe 
is. Projectleider Martin Bouwman van het 
Waterschap kan tot nu toe niet uitleggen 
aan welke – financiële en inhoudelijke – 
eisen De Kanter moet voldoen. 

Onrust
De Buurtraad Armhoefse Akkers stelt in 
een brief aan het Waterschap dat er onder 
omwonenden en andere geïnteresseerden 
‘sterke gevoelens van onrust, twijfel en 
onmacht overheersen, niet alleen in reactie 
op eerdere berichtgevingen rondom deze 
gebiedsontwikkeling, maar ook op de infor-
matieavond. Het gaat dan hoofdzakelijk om 
verkeersbewegingen, parkeren, geluids-
overlast, het verstoren van de rust in het 
landschappelijk gebied, aantasting van de 
fauna en de openingstijden van de (eventu-
eel) te vestigen horeca.’  

Onduidelijk
De werkgroep Behoud Moerenburg stelt 
dat er een onduidelijk kader is waaraan de 
plannen moeten voldoen en vraagt het Wa-
terschap om de regie op dit proces terug te 
nemen. Ze vraagt het Waterschap eerst de 
maatschappelijke kaders en de maatschap-
pelijke randvoorwaarden vast te stellen en 
pas daarna ondernemers uit te nodigen 
hun businessplan uit te schrijven. ‘Nu lijkt 
precies het omgekeerde te gebeuren, 
waardoor de kans groot is dat een onder-
nemer uw maatschappelijke plan kaapt. 

Weinig draagvlak voor plannen met Waterzuivering         Henk Naaijkens
Grootse plannen en een van ongeduld trappelende ondernemer. Het lijkt erop dat 
Waterschap De Dommel en uitbater Paul de Kanter het bij voorbaat op een akkoordje 
hebben gegooid. Dat gevoel bleef bij veel aanwezigen hangen na de informatieavond 
op 25 september jl. in het Duvelhok over de mogelijk toekomstige inrichting van de 
waterzuivering in Moerenburg. 

Het stoort ons dat u met de heer De Kanter 
kennelijk al een (mondelinge) afspraak hebt 
gemaakt. Dat is het paard achter de wagen 
spannen.’

Horeca
Ook de bewoners van ‘De Werf’ voelen zich 
overvallen door de plannen van het Water-
schap. Zij vinden eveneens dat er eerst 
duidelijkheid over de randvoorwaarden 
moet komen, vóórdat er afspraken worden 
gemaakt ‘met welke initiatiefnemer dan 
ook’. Deze randvoorwaarden moeten aan-
sluiten bij de ambities voor het landschaps-
park Moerenburg. “Alles lijkt te worden 
afgestemd op het initiatief van de heer De 
Kanter. Een grote horecavoorziening met 
openingstijden tot diep in de nacht en met 
een grote verkeersdruk levert volgens ons 
geen positieve bijdrage aan de ontwikkeling 
van Moerenburg. Integendeel! Wij hebben 
ervaring opgedaan met het stadsstrand.”

Verkeerde been
Wijkbewoner en betrokkene Will van 
Sprang uit zijn ongenoegen over boven-
genoemde gang van zaken: “Sinds 2011 
is het Groenewoud een Landschap van 
Allure, een Vorstelijk Landschap, zoals 

Een plattegrond van het RWIZ-terrein 
met links het Wilhelminakanaal
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het wordt genoemd in de gelijknamige 
brochure van de Gemeente Tilburg. In het 
rapport ‘Object Trouvé’ dat in 2010 door 
de gemeente samen met Waterschap de 
Dommel is uitgebracht, staat dat inten-
sieve recreatieve functies niet bijdragen 
aan de zorgvuldig gekozen doelstellingen 
van landschapspark Moerenburg. Het 
Waterschap heeft het project nu in handen 
gegeven van horecaondernemer Paul de 

Kanter. Zijn ideeën betreffen het neerzetten 
van een horecafunctie die andere plan-
nen zal moeten financieren. De horeca is 
dus een verdienplan waar veel nadruk op 
zal komen liggen. Dat vraagt natuurlijk om 
moeilijkheden. Dat een Rijksmonument 
als de Waterzuivering rendabel geëxploi-
teerd moet worden, dat vloekt toch met de 
oorspronkelijke uitgangspunten! Blijkbaar 
moet men de restauratie terugverdienen, 
met de inrichting van een stadsstrand met 
parkeerplaatsen. Het Waterschap en de ge-
meente Tilburg schermen met een bestem-
mingsplan, maar dat lees ik toch anders. 
Volgens mij worden wij als bewoners van 
de Armhoefse Akkers op het verkeerde 
been gezet.”

Lokaal Tilburg heeft ook aandacht aan dit 
onderwerp besteed, waarin o.a. de Buurt-
raad aangeeft wat haar rol in deze discus-
sie is. Je vindt het filmpje op YouTube: : 
www.youtube.com/watch?v=mdlQN8poXV
Q&feature=youtu.be. Alle informatie is ook 
terug te vinden op de website 
: www.armhoefseakkers.nl.
Zie ook de reacties op pagina 9 en 35.

Ieder jaar gaat groep 
8 naar Kamp Vught. 
De excursie maakt 
altijd veel indruk op 
de scholieren. Het 
bezoek wordt voor-
bereid met een les-
brief vol oude foto’s uit 
de oorlogstijd. Joodse 
leeftijdgenoten zijn 
te zien die het niet 
konden na vertellen. 
Dat verhaal tijdens de 
rondleiding en work-
shop is na ruim 70 jaar 
nog even krachtig. De 
kinderen zijn er voor 
het namenmonument 
even met de hele 
groep stil van. (Foto: 
juf Nienke).

Schoolexcursie Kamp Vught
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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 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145   

 
Winterschilder: 

van oktober t/m februari 10% korting          
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Ingezonden reactie 
	 Vertrouwen en oplettendheid bij de Waterzuivering

In het artikel in de laatste buurtkrant ‘Er is nog veel onduidelijk’ over de bijeenkomst van 25 
september over de waterzuivering, wordt al snel gesproken over ‘de mooie plannen van een 
ondernemer’ Hoezo mooi plan? Kan een onduidelijk plan een mooi plan zijn? Of is het dan 
juist een lelijk plan? Een toetsing aan algemene kwaliteitscriteria voor ondernemersplannen 
leidt zeker tot het oordeel ‘slecht plan’.

Terugkijkend op de bijeenkomst zie ik een grote opkomst van bewoners en betrokkenen, 
met veel vragen of zorgen. Ik zie een gemeente die niet verder komt dan verwijzen naar 
het bestemmingplan. Ik zie een medewerker van het Waterschap die weinig consistente 
antwoorden heeft op de aan hem gestelde vragen. En ik zie een ondernemer die belangrijke 
vragen niet beantwoordt en die niet open is. Of is het plan niet doordacht? Hij vraagt aan 
bewoners, omwonenden maar ook aan het Waterschap en de gemeente, hem vertrouwen te 
geven.

Het is volledig terecht dat omwonenden vooraf inzicht willen in alle risico’s. Immers bij 
vertrouwen hoort oplettendheid. Dat betekent weten wat er wordt afgesproken en weten wat 
er gebeurt als afspraken niet worden nagekomen. En dan is het van wezenlijk belang dat 
omwonenden kunnen ingrijpen en niet (geheel) afhankelijk zijn van de gemeente of water-
schap. Dus, zolang er grote onduidelijkheid bestaat, kan er geen sprake zijn van vertrouwen 
geven. Een zakelijk standpunt en daar was, naar mijn waarneming, iedereen het over eens. 

Jan van Wezel, buurtbewoner

Er werd weer heel wat 
gesjouwd, gespijkerd en 
gezaagd op de Kinder-
bouwspeelplaats aan de 
Fatimastraat, zoals door 
dit groepje uit onze wijk. 
Het was zweten geblazen, 
want het zonnetje in de 
herfstvakantie deed meer 
dan z’n best.
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Veel buurtgenoten waren al bij ons 
Te huur: een of twee verdiepingen van ons 
prachtige huis in Cilento, met zwembad. Elke 
verdieping heeft vier slaapkamers en een 
eigen keuken. Blik op Capri en Amalfikust. 
Prachtig achterland. Historische schatten. 
Mooie stranden. Middeleeuws dorp. Cilento is 
Unesco beschermd natuurgebied in de 
provincie Campania , het land van citroenen 
en de Mozarella.  
Kijk op www.villapoggioalsole.com 
Tel. 013-543 88 68 
 

Rineke is getrouwd met Christian, een 
Fransman die in Parijs heeft gewoond. Ze 
heeft vroeger altijd gezegd dat zij - als de 
kinderen de deur uit zouden zijn - weer 
terug naar Frankrijk zouden vertrekken en 
dat ze dan iets met geiten wilde gaan doen. 
Rineke is namelijk echt een buitenmens, 
ze vindt het heerlijk om in de natuur te 

Volg je dromen                                                        Debbie de Weijer

Jarenlang werkte Rineke Thérou (57) met heel veel plezier in het speciaal onderwijs. 
Totdat haar visie van het werken met deze mooie doelgroep en hetgeen het manage-
ment wilde dat er zou gebeuren steeds verder uit elkaar ging liggen. En dus hakte ze 
de knoop door en stopte ze in 2016.

zijn. Toen het dus niet meer zo lekker ging 
met haar baan, adviseerde iemand haar 
om eens te informeren bij de opleiding tot 
schaapsherder. En inderdaad: “schapen 
blijken veel makkelijker te hoeden dan 
geiten, dat zijn echt eigenwijze beesten. Er 
zit veel meer in schapen dan wat ik zelf had 
verwacht. Zo zijn schapen geen domme 
beesten: ze kunnen een 10-tal gezichten 
en auto’s herkennen, ze komen als je ze 
roept en ze hebben allemaal een verschil-
lend karakter.”

Nieuwe opleiding van Helicon
Toen ging het balletje snel rollen: ze werd 
aangenomen bij de opleiding schaapsher-
der, een nieuwe tweejarige opleiding BBL-
opleiding, niveau 3. Al snel vond ze ook 
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een stageplaats bij ‘De Lachende Ooi’ in 
Dongen. Tijdens de opleiding leert Rineke 
niet alleen alles over het schaap en het 
hoeden van schapen, maar ook over na-
tuurbeheer in gebieden als heiden, bossen, 
duinen, dijken en andere groene gebieden 
in Nederland, en over ondernemerschap en 
communicatie. 
Nu is ze halverwege haar opleiding. Op 
vrijdagen gaat ze naar school en leert ze 
de theorie en op twee andere dagen loopt 
ze stage in en om de Loonse en Drunense 
Duinen. Dit is met een stagebegeleider, 
maar ze moet nu steeds meer zelf gaan 
doen. Soms loopt ze vaker, gewoon omdat 
ze het zo leuk vindt. Sinds februari heeft 
ze ook haar eigen hond, een Border Collie 
genaamd Brownie.

Zwaar, maar fijn werk
Het hoeden van schapen is wel fysiek 
zwaar werk. Het is niet alleen met een stok 
rondlopen tussen de schapen en af en toe 
commando’s roepen naar je hond, zoals 
mensen misschien denken. Nee, naast het 
sjouwen van materiaal, vakken opbouwen 
en afbreken hoort ook onder anderen het 
vangen van de schapen erbij voor bijvoor-

beeld het bekappen van de hoeven. En 
dit alles lopend op de heide (onverhard) in 
weer en wind! 
Als Rineke met de kudde schapen mensen 
tegenkomt, vindt ze het leuk om een praatje 
te maken. Ze merkt vaak dat een kudde 
schapen mensen ‘ontstresst’: “mensen 
nemen even de tijd om te kijken en worden 
vanzelf vriendelijk en vrolijk.”

Weg uit de wijk
Eind van dit schooljaar hoopt Rineke haar 
opleiding af te ronden en dan willen ze het 
liefste zo snel mogelijk naar Frankrijk gaan. 
Niet naar de stad, maar juist de bergen in. 
Rineke: “Ik word gelukkig als ik de bergen 
zie. Frankrijk is voor mij een land om vrij te 
zijn en om gestress los te laten.” Ze willen 
zich gaan vestigen in de Alpen en zijn nu 
al aan het kijken wat daar de mogelijkhe-
den zijn. Dat is een spannende en leuke 
uitdaging. Want het toekomstige huis is wel 
de woning waar ze voor altijd willen blijven 
wonen. Het moet dus geschikt zijn voor een 
eventuele rollator, maar qua ligging ook 
vlak bij een station of vliegveld zodat ze in 
1 dagdeel weer in Nederland kunnen zijn. 
Mochten er trouwens nu al mensen geïn-
teresseerd zijn in het mooie hoekhuis van 
Rineke en Christian, vlakbij de ophaalbrug, 
dan mogen ze altijd contact opnemen.

Toekomst
Als start ziet Rineke zichzelf eerst als 
ZZP’er zonder kudde. Dan kan ze zichzelf 
verhuren aan boeren die schapen gehoed 
willen hebben. Of juist aan boeren die 
schapen houden voor de verkoop van 
vlees. In dat geval moeten de schapen in 
de bergen “vetgemest” worden. Hierna zou 
ze graag een eigen kleine kudde willen 
hebben van zo’n 50-100 schapen. Wordt de 
kudde groter, dan heeft ze een extra hond 
nodig naast Brownie. Ook zou ze graag 
de combinatie met educatie willen maken. 
Toekomstdromen heeft Rineke dus nog 
genoeg.
De foto’s zijn gemaakt in opdracht van Thebe 
door fotograaf Nick Luiten.
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In 2002 is Elco begonnen bij de Politie. Na 
4 jaar in Roosendaal en 10 jaar in Breda 
gewerkt te hebben, is hij in september 
2015 op team Tilburg Centrum begonnen. 
En vanaf 10 september is Elco wijkagent 
in opleiding voor de wijken Hoogvenne-
Armhoef-Jeruzalem-Fatima-Broekhoven. 
Hij is wel volledig als wijkagent beschikbaar 
voor ons.
 
Elco geeft aan dat hij: “graag in gesprek 
komt met ons als wijkbewoners. Mocht u 
me een keer willen spreken dan kan dat 
aan het bureau of tijdens een bezoek aan 
huis. Ik ben te bereiken via het landelijke 
nummer 0900-8844. Laat dan eventueel 
een bericht achter en ik neem contact met 
u op.”

Tweede wijkagent stelt zich voor: Elco Tissen                 Debbie de Weijer

Naast Erwin van Erve, die we in onze vorige editie hebben voorgesteld, heeft onze 
wijk een tweede wijkagent. Zijn naam is Elco Tissen, 40 jaar en een geboren en geto-
gen Tilburger. Samen met zijn vrouw en 2 kinderen woont hij in Tilburg. 

Elco Tissen (foto: Dhinand Kleine)

Wij zijn 3 jongens genaamd: Job, Sam en 
Floris en wonen in de Armhoefse Akkers en 
zijn al lang vrienden. Wij zijn al een tijdje 
geïnteresseerd in UFO’s. Dit komt doordat 
sommige van ons (denken) een UFO te 
hebben gezien, of we het een interessant 
onderwerp vinden. Het project is nu zo’n 
4-5 maanden aan de gang en de website 
kijkcijfers groeien elke dag, steeds sneller. 
Ook krijgen we regelmatig donaties binnen 
vanuit verschillende landen. 

Ontdekking 
De Baltic Sea Anomaly is waarschijnlijk een 
UFO die is neergestort in de Baltische zee. 
Het object is oorspronkelijk ontdekt door 

De zoektocht naar een echte UFO
Wij zamelen geld in om onderzoek te doen naar de Baltic Sea Anomaly. Dit is ver-
moedelijk een UFO die neergestort is in de Baltische zee. Wie wij zijn, wat het object 
precies is, wat onze plannen zijn en waarom we dit project zijn gestart, kunt u hier 
allemaal lezen. 

het Ocean X Team in 2011. Dit is een groep 
mensen die waardevolle spullen zoeken 
in dat gebied. Ze ontdekten het object op 
sonar-beelden die ze maakten tijdens een 

Sonar-beeld van de Baltic Sea Anomaly
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Een echte UFO of toch niet?...

bootreis. Het object ligt op ongeveer 75 
meter diepte en heeft een diameter van 
ongeveer 60 meter. Het object is ongeveer 
4 meter dik en heeft tijdens dat het neer-
stortte waarschijnlijk ook een spoor achter-
gelaten van ongeveer 300 meter. 

Doneren 
Wij zamelen geld in om onderzoek te doen 
naar het object. Dit gaat natuurlijk veel geld 
kosten en hebben daarbij uw hulp nodig. 
Wij zijn zelf van plan om reclame te maken 
via het internet. Ook gaan wij reclame ma-
ken via flyers en posters en gaan proberen 
om ook op televisie reclame te maken. 
Als we genoeg geld opgehaald hebben is 
ons plan om naar Zweden te gaan en met 
een boot nieuwe, betere sonar-beelden te 
maken. Ook willen we er naar toe duiken, 
om nog betere foto’s te kunnen maken. 
Aangezien de diepte kan dit redelijk 

moeilijk worden. Ons voornamelijk doel is 
om onderzoek er naar te doen. Hoe we dit 
willen doen kunnen wij niet precies zeggen 
aangezien we nog niet veel weten over het 
object zelf.  

Filmpje 
Waarom we dit project begonnen zijn? De 
vondst van de Baltic Sea Anomaly leverde 
ons het idee om dit project te starten. We 
verdiepten ons erin en verwachten dat als 
het object inderdaad buitenaards is en we 
er meer onderzoek naar kunnen doen, dat 
dit heel goed kan zijn voor de wetenschap. 
We proberen ook als het mogelijk is, het 
object uit de zee te halen. Op deze manier 
kunnen we er nog beter onderzoek naar 
doen en wie weet wat voor kennis we al-
lemaal uit een “echte” UFO kunnen halen! 
We hebben ook een YouTube introductie-
filmpje gemaakt over het object. In dit 
filmpje zitten veel foto’s en beelden. U 
kunt het filmpje vinden op YouTube door te 
zoeken naar “The Baltic Sea Anomaly: The 
new begining” Voor als u wilt doneren of 
alle informatie wilt lezen, kunt u natuurlijk 
terecht op onze website: 
: www.balticseaanomaly.com.

Job van Duijvenbode, Sam Kierkels en 
Floris Smulders

Het is zo goed als zeker dat de stadscam-
ping tijdens het Roadburn Festival van 
19 t/m 22 april 2018 in Moerenburg wordt 
opgebouwd.

 Op het weiland tegenover café Zomerlust 
worden dan zo’n 800 kampeerders ver-
wacht. Een aantal mensen zal verblijven 
in flexotels, een soort vakantiehuisjes die 
hier ook zullen worden opgebouwd.  Maar 
het grootste deel zal kamperen in hun zelf 
meegebrachte tenten. Het Roadburn festi-

Stadscamping 2018 in Moerenburg                                  Corin Sweegers

val wordt in 2018 gehouden in de Koepel-
hal. De bezoekers zullen veelal te voet van 
de camping naar het festival gaan en terug.
Het is nog onzeker of voor de andere 
festivals, later in het jaar ook gebruik 
gemaakt gaat worden van het weiland aan 
de Oisterwijksebaan. Op het voormalige 
Van-Gend-en-Loos-terrein aan de Hart van 
Brabantlaan, wordt momenteel gewerkt aan 
de aanleg van een Stadspark, de eigenlijke 
plek voor de Stadscamping.
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Oproep 

Opnieuw een Atelierroute in onze wijk?   Corin Sweegers 
 
Het is alweer ruim vijf jaar geleden, dat in onze wijk een succesvolle atelierroute werd 
georganiseerd. Voor herhaling vatbaar vindt beeldend kunstenaar Lieske Stieger, 
maar er zijn wel mensen nodig die het willen organiseren.  
 
Op zondag 1 april 2012 presenteerden zo’n 37 deelnemers hun werk aan willekeurige 
bezoekers. Er was een grote variëteit van muziek tot kunst te beleven, waaruit wel bleek dat 
in onze wijk Armhoefse Akkers een grote diversiteit aan ‘kunstenaars’ aanwezig is. Tijd dus 
voor een herhaling vindt Lieske: “Het startpunt was mijn atelier, Pelgrimsweg 63. Graag zou 
ik dan ook daarvoor nog een keer mijn atelier als start aanbieden in het voorjaar van 2018. 
Het is voor buurtgenoten en vele anderen immers een unieke gelegenheid om op een 
zondag creatievelingen in de wijk te bezoeken en kennis te maken met hun zang, muziek, 
theater, beeldende kunst, etc.” 
 
Zijn er enthousiaste mensen in de buurt die goed kunnen organiseren en dit mee willen 
organiseren voor 2018? Graag z.s.m. aanmelden bij Lieske Stieger: ( 06 139 767 45 of  
7 info@lieske.nu 
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Wat is eigenlijk uw opdracht vanuit het 
bestuur?
“In eerste instantie moet ik natuurlijk op 
de winkel passen, drie dagen per week. 
Daarnaast moet ik een veranderproces op 
gang brengen. Uit een analyse van een 
extern bureau bleek dat er iets mis is in de 
communicatie tussen school en ouders. Er 
wordt soms (te) weinig met elkaar gespro-
ken en dat is gewoon jammer. Hierdoor 
lopen de verwachtingen uiteen waardoor 
scheefgroei is ontstaan. Mijn doel is om 
‘back to basics’ te gaan: de gesprekken 
moeten weer gaan over de potentie van 
leerlingen! 

Wat bedoelt u met de ‘scheefgroei’ die 
blijkbaar is ontstaan?
“Op veel basisscholen waar ik gewerkt heb 
ontstaan door de jaren heen onderlinge in-
formele afspraken en tradities tussen team 
en ouders. Leerkrachten maken met de 
beste bedoelingen hun eigen afwegingen, 

Ad Interim aan het bewind                                         Gerben van Eeuwijk

Wie is toch die oudere man bij de deur van de school? Die vriendelijk kinderen en 
ouders toeknikt? Het is meneer Gerard, de tijdelijke directeur. Sinds de zomer neemt 
hij de post van juffrouw Yolanda waar, die met ziekteverlof is. Onlangs is zijn contract 
verlengd tot de kerst.

maar zijn die in het groter belang? Er wordt 
bijna overal ‘ja’ op gezegd, maar is dat 
haalbaar? Scholen zijn slecht in het stellen 
van prioriteiten en pakken van alles ad hoc 
op, waardoor veel half gebeurt. Bovendien 
zijn die afspraken nauwelijks transparant en 
dan ontstaat ruis. In mijn Plan van Aanpak 
wil ik die cultuur professionaliseren. Geen 
dialoog meer in wandelgang of op school-
plein, maar gebaseerd op een jaarlijkse 
prioriteitenlijst. Dit betekent dat leerkrach-
ten wel eens ‘nee’ moeten verkopen tegen 
ouders, en als ze ‘ja’ zeggen dan ook echt 
voluit.”

Hoe gaat u als interim-directeur veranderin-
gen op gang brengen?
“In het team zit genoeg energie en kwaliteit. 
De missie & visie is echter een papieren 
tijger, die onvoldoende wordt gedeeld. Er 
moet weer een algemene koers worden 
geformuleerd, en dat proces ga ik begelei-
den volgens de methodiek van pedagoog 
Marzano. Het accent komt te liggen op 
het team, investeren in de kracht van de 
leerkracht. Met als motto: ont-moeten, let-
terlijk en figuurlijk. De 1-op-1 gesprekken 
met leerkrachten heb ik reeds gevoerd, 
evenals een klankbordsessie met tien 
ouders. Stapsgewijs werk ik zo mijn plan 
uit en wordt het beleid duidelijker. Dat ga ik 
niet allemaal zelf verzinnen, de input moet 
voornamelijk vanuit het team en de MR 
komen.”

Waar gaat het Plan van Aanpak verder 
over?
“Behalve een professionele cultuur staan er 
nog enkele speerpunten in, zoals voorspel-
baar gedrag van leerkrachten, gedragen 
door beleid. En de lat mag best hoog liggen 
voor leerlingen, want deze school staat in 
een buurt vol hoogopgeleiden. Mogelijk dat 

Gerard van Wanrooij is aan de slag als 
interim directeur (foto: Anke Strang)
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een predicaat als ‘Slimme School’ in de 
toekomst bruikbaar is, als er uit overtuiging 
gekozen wordt voor meerbegaafdheid als 
profiel. Dat is een voorzet, geen verplich-
ting! Ken je de spreuk “Führen oder Wach-
sen lassen”? Laten ouders hun kinderen 
vrijuit groeien? Of begeleiden ze hun kroost 
tot het hoogst haalbare resultaat? Dat is 
een klassiek spanningsveld, dat in deze 
wijk zeker speelt. Ieder kind heeft talent 
en is dat ontdekken belangrijker dan het 
ultieme schooladvies?”

U roept vragen op, een tegenvraag: wat is 
uw visie op ouderparticipatie?
“In mijn ogen zijn ouders educatieve part-
ners van leerkrachten, waarbij de vertrou-
wensbasis cruciaal is. In die pedagogische 

relatie moet continu wederzijds geïnves-
teerd worden, door verwachtingen hardop 
uit te spreken en bij te stellen. Niet alles 
wat gevraagd wordt is realistisch. Als deze 
school echt een spilfunctie wil vervullen, 
dan moeten ouders over de brug komen 
en daar aan mee werken, samen met het 
team. Ouders mogen feedback geven, 
maar niet op de stoel van de juf of meester 
gaan zitten.”

Wanneer bent u tevreden als uw klus er 
straks op zit?
“Vier maanden is vrij kort om een stevig 
fundament te bouwen, met cement en niet 
op los zand. Mijn opvolger moet straks na 
een warme overdracht met mijn voorwerk 
aan de slag, waarbij ik graag een lijntje 
open houd ter consultatie. Maar ik ben 
een passant, die hopelijk zijn stempel kan 
drukken. Als pensionado doe ik dit werk 
met mijn hoofd. Het hart zit in het team, in 
de mensen die hier iedere dag weer hard 
werken. Zij mogen trots zijn op hun aandeel 
en zaken doen waar ze goed in zijn, en aan 
anderen laten wat daar hoort. Dat wordt 
mijn erfenis hopelijk.”

Het nieuwe logo

Het was kort dag, dus in razend tempo 
werden 100 uitnodigingen huis aan huis 
verspreid in de Daendelsstraat (vanaf hoek 
Armhoefstraat tot Hoevense Kanaaldijk) en 
in de Heile Schoorstraat (vanaf de Pel-
grimsweg tot J.P. Coenstraat). Bedoeling 
was een soort ‘straatpicknick’: iedereen 
bracht zijn eigen hapjes en drankjes mee. 
Op 23 september werd de straat  ’s och-
tends aangekleed voor het buurtfeest. Het 
zonnetje liet zich van zijn beste kant zien 
en vanaf 15.00 uur kwamen de buurtgeno-
ten af op de muziek. 

Burendag Heile Schoorstraat – Daendelsstraat
Tijdens de garage sale in augustus jl. was het niet alleen prima weer, maar ook de 
sfeer was weer uitermate goed. Al kletsend met ‘klanten’ uit de buurt ontstond spon-
taan het idee om op 23 september tijdens nationale burendag een straatfeest te 
organiseren.  

Eigen meuk 
De kinderen konden zich laten schminken 
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door een grimeuse, met stoepkrijt tekenen, 
bellen blazen, popcorn maken en aller-
lei spelletjes doen. En de volwassenen 
vermaakten zich ook prima, vooral met 
het uitwisselen van de ‘eigen meuk’ en de 
laatste nieuwtjes uit de buurt.  
Kortom: we mogen terug kijken op een zeer 
geslaagd evenement, mede dankzij de 

bijdrage van Verrijk je wijk. Er waren buurt-
bewoners die al zeer lang in een van beide 
straten wonen en relatief nieuwe bewoners, 
in leeftijd variërend van 0 – 85 jaar. Alle 
aanwezigen waren unaniem van mening 
dat dit evenement zeker voor herhaling 
vatbaar is.

De projectontwikkelaar en de architect heb-
ben de Werkgroep Kerk en Klooster en de 
inwoners van de wijk de mogelijkheid ge-
geven om mee te denken over het plaatsen 
van een alternatieve spits op de toren. Dat 
hadden ze natuurlijk helemaal niet hoeven 
doen, want zij zijn immers eigenaar van het 
gebouw, maar we zijn blij met de mogelijk-
heid die ons geboden wordt. 

Jury
In samenspraak met de projectontwikkelaar 
en de architect is een ontwerpprocedure 
gestart en een jury samengesteld om een 
eerste selectie te maken. Deze jury be-
stond uit buurtraadvoorzitter Lout Donders, 
twee leden van de Werkgroep Kerk en 
Klooster (Arnoud-Jan Bijsterveld en Pieter 
Siebers) en Thomas Bedaux, de architect 
van de nieuwbouw die op de plaats van de 

Presentatie ontwerpen torenspits op 15 november
De sloop van de Sacramentskerk is in volle gang. Op de voorkant met de toren na 
gaat het gehele gebouw tegen de vlakte om ruimte te maken voor nieuwe huizen. 
Inmiddels wordt al stevig gediscussieerd over de kroon op de kerk: een nieuwe toren-
spits. 

kerk gaat komen.
De afgelopen zomer heeft de jury zich ge-
bogen over de ongeveer tachtig schetsont-
werpen voor een nieuwe torenspits op de 
Sacramentskerk. De jury liet zich adviseren 
door het Brabants Kenniscentrum Kunst 
en Cultuur (BKKC). Drie inzenders zijn 
uitverkozen om hun ontwerp uit te werken: 
kunstenares Pieke Bergmans, architect Jos 
ten Brink en het architectenduo Dagmar 
Ebbeling en Frank van Winden. De ge-
meente Tilburg stelde een subsidie be-
schikbaar voor deze drie uitwerkingen. 
De architect en aannemer hebben aange-
geven dat ze in beginsel met elk van de 
drie ontwerpen uit de voeten kunnen, en 
dat ze bij de keuze van één van deze drie 
rekening willen houden met de voorkeur 
van de buurt. Dat is natuurlijk hartstikke 
mooi.

Ontwerp architect Jos ten Brink
Ontwerp architectenduo 
Dagmar Ebbeling en 
Frank van Winden

Ontwerp Pieke Bergmans
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Presentatie ontwerpen
Op woensdagavond 15 november zullen 
de ontwerpers hun uitgewerkte voorstel 
presenteren tijdens een avond voor de hele 
buurt in de Pelgrimhoeve (Pelgrimsweg 
27). Vooraf zal de jury over haar keuze 
bevraagd worden door oud-buurtgenoot 
Hans Dieteren. Hij zal ook de ontwerpers 
voorstellen en na afloop van de presenta-
ties de buurtgenoten de gelegenheid geven 
vragen te stellen.
Het lijkt de Buurtraad goed dat iedereen 
daarna nog eens kan nadenken over de 
ontwerpen. Daarom zal op 13 december 
de gelegenheid worden geboden om in de 

Pelgrimhoeve te stemmen over het defini-
tieve ontwerp. Dat is een unieke kans, want 
hoe vaak kunnen burgers meedenken over 
zo’n project? 

Op de 15de november start ook de fond-
senwerving voor de nieuwe spits, die door 
crowdfunding, sponsorgelden en subsidies 
verwezenlijkt moet worden. Die campagne 
gaat heten: ‘De KROON op de KERK’. De 
zaal van de Pelgrimhoeve is open vanaf 
19.30 uur; de avond begint om 20.00 uur; 
einde tegen 22.00 uur. 

Werkgroep Kerk en Klooster  

AED staat voor: Automatische Externe De-
fibrilator. Met reanimatie en defibrillatie bin-
nen 6 minuten is de overlevingskans bij een 
hartstilstand 50 tot 70%. Maar hoe gaat dat 
dan in zijn werk? Na het constateren van 
een hartstilstand, wordt er 112 gebeld en 
met spoed om een ambulance gevraagd. 
De meldkamer stuurt 2 ambulances naar 
het slachtofferadres. Tevens informeert de 
112 meldkamer ‘HartslagNu’. Deze stichting 
stuurt een SMS naar hulpverleners voor re-
animatie en een SMS naar AED-bedieners 
met kastcode. Vaak zijn deze mensen alos 
eerste ter plaatse om hulp te bieden. Het 
ambulancepersoneel neemt bij aankomst 
de leiding over en de hulpverleners blijven 
om assistentie te verlenen. Vervolgens gaat 
de ambulancedienst met het slachtoffer 
naar het ziekenhuis. 

AED, daar red je levens mee!                                       Debbie de Weijer

Stichting AED Tilburg is een burgerinitiatief met de doelstelling gemeente Tilburg 
hartveilig te maken. Dit kan gerealiseerd worden door, in samenwerking met AED 
wijkteams, een netwerk te bouwen van vrijwilligers en het plaatsen van AED’s. 

Word burgerhulpverlener
Om ook te kunnen helpen in zo’n levensbe-
dreigende situatie, is zowel het volgen van 
een reanimatiecursus als het registreren 
bij HartslagNu verplicht. Binnenkort start er 
weer een gratis reanimatiecursus. In deze 
3 uur durende cursus leert u hoe u een 
hartstilstand herkent en wat u dan als eerst 
doet, hoe en in welk tempo u moet reani-
meren en tenslotte hoe u een AED aansluit 
en bedient. 
Status van het aantal AED’s in de ge-
meente Tilburg is momenteel 138 (terwijl 
er eigenlijk 159 nodig zijn) en het aantal 
vrijwilligers in de gemeente Tilburg is 1784 
(nodig: 2475). Burgerhulpverleners zijn dus 
nog hart/d nodig!

Voor meer informatie, vragen of aanmel-
den: 7 aedtilburg@ziggo.nl of 
: www.aedtilburg.nl.
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Feestelijk diner voor senioren  
op 20 december 

 	

	
Na weer een heel jaar genieten van lekkere diners voor senioren nodigen we u uit voor 
een speciaal candlelight-diner, een feestelijk etentje om de decembermaand te vieren. 
Het is dubbel feest, want we vieren ook dat dit ons 25ste diner is in de wijk! 
 
Het uitgebreide diner vindt plaats op woensdag 20 december in de Pelgrimhoeve. Iedereen 
uit onze wijk van 55+ is welkom: alleen, met z'n tweeën of met meerdere personen. Dus 
schrijf u snel in, want vol = vol! 
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. De kosten voor dit 
heerlijke viergangendiner zijn 13 euro per persoon. De KBO en het Senioren Netwerk geven 
een bijdrage aan de kosten, daarom kunt u voor deze lage prijs meegenieten. De 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 20 december, het aantal personen, 
plus uw naam. 
Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen 
13 euro per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Menu op 20 december 

Viergangen verrassingsmenu  
met keuze uit verschillende  

vlees- en visgerechten.  
Dus voor iedereen zitten er 

heerlijke gerechten bij!	

 
Schrijf uzelf in vóór 13 december. U krijgt geen bevestiging meer, maar we verwachten u op  
20 december vanaf 17.30 uur in de Pelgrimhoeve.  
Kunt u wegens een voedselallergie iets niet eten, geef dat dan aan op de inschrijfbon.  
Er wordt dan rekening mee gehouden. 
Mail met evt. vragen naar 7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar  
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren). 
 

Vriendelijke groeten van KBO Sacrament en het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
 
 
Ja, ik kom/wij komen op woensdag 20 december naar het feestdiner in de 
Pelgrimhoeve  
 
Naam/namen:……………………………………………………………………………………….  
 
Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen (graag omcirkelen) 
 
Adres:…………………………………………………………. Telnr.…………………………….. 
 
Mailadres:............................................................................................................................. 
 
Stop deze bon vóór 13 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 
13 euro per persoon, of maak het bedrag over.	
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*) Een olifantenpad of olifantenpaadje (Frans: Chemin de l’âne, Engels: Desire Line of Desire Path, Duits: 
Trampelpfad) soms ook wel afstekertje genoemd is een niet-officieel fiets- of wandelpad dat onbedoeld door 
gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in de loop van de tijd wordt gecreëerd. 

D’n Hudson

Al binnen geweest? Bij d’n Hudson? Zeg maar de oude V&D? Ik weet het niet hoor, is dat 
echt de redding van de binnenstad? Samen met de nieuwe HEMA en straks Primark met 
spullen die zo goedkoop zijn dat daar wel een luchtje aan moet zitten. Ik weet het niet. 

Die nieuwe HEMA is knus en leuk, vanuit het restaurant heb je een prachtige blik op het 
winkelend volk dat –als je de publicaties moet geloven- massaal komt toegestroomd uit 
Eindhoven en Den Bosch omdat die steden hun stadscentra zouden laten sloffen. Ik ben 
een beetje van ‘meten is weten’ en ook een beetje gestoord. Dus ben ik een paar keer 
gaan posten bij d’n Hudson om te kijken hoeveel mensen er in en uit gaan en of ze een 
Hudson-tasje bij zich hebben. Het houdt niet over is mijn eerste conclusie. 

Alleen als het regent, dan is de Hudson een ‘olifantenpaadje’* tussen de Heuvelstraat 
en het prachtige glanzende uitnodigende Pieter Vreedeplein. Wat dat betreft dus niets 
nieuws onder de zon: olifantenpaadje. Dat was ook de belangrijkste functie van V&D de 
laatste jaren. Dus daar was die dure verbouwing niet voor nodig. Intussen is er een nieuw 
straatje aangelegd dat dezelfde functie heeft en is er nog het straatje waar onlangs met 
veel feestvreugde mijn verre familielid Roy zijn winkel ‘Rojami’s’ opende. De opening was 
een gekkenhuis. Maar –echt waar- dat laatste straatje gaat waarschijnlijk weer dicht. 
Met dank aan Roy. Het kan snel gaan in onze mooie stad. 

Tegelijk lees ik dat Hudson in het eerste half jaar een verlies van 290 miljoen heeft 
geleden en dat aandeelhouders de trom roeren en niets zien in het Europese avontuur. 
Dat net nadat Hudson in Nederland 300 miljoen heeft geïnvesteerd. Een onderzoeksbu-
reau dat naar de prozaïsche naam Whooz luistert, zegt dat het er bij de nieuwe Hudsons 
in Maastricht, Den Bosch, Tilburg en Breda om gaat spannen of er voldoende klanten 
komen. Zal toch niet waar zijn dat het straks weer leeg komt te staan? Hoop dat er een 
plan B is bij de gemeente. Enen hêele grôote Rojami bijvoorbeeld, vier verdiepingen vol 
glittertjes, dan hebben we iets dat geen enkele stad heeft. En op de begane grond een 
olifantenpaadje for ever. 
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Chinees  -  Hollands 

“ C H O P I N ” 
Maandmenu voor 2 personen voor € 23,80 

Kerry Kok 

Twister garnalen 

Cha Siu 

Tjap Tjoy Compleet 

Babi Pangang 

Met Nasi, Bami of Rijst 

J.P. Coenstraat 44  5018 CT  Tilburg  -  Tel. 013-5360918 
 

Dagelijks	geopend	van	12.00	uur	t/m	22.00	uur		
Maandag	van	16.00	uur	t/m	21.00	uur	

- - - - - - - - 
Chinese	keuken	open	van	dinsdag	t/m	zondag	vanaf	16.00	uur	t/m	21.30	uur	

Zon-	en	feestdagen		vanaf	13.00	uur	t/m	22.00	uur	
 

De winkel is op woensdag, donderdag en 
zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Hou jij van gezelligheid, werken in een 
klein en sociaal team in een informele sfeer 
dan ben je bij de ruilwinkel aan het goede 
adres. 

De klanten van de ruilwinkel komen naast 
het ruilen van spullen en diensten ook 
voor een lekker gratis bakje koffie/thee. 
Daarvoor is een luisterend oor van de 
vrijwilligers ook van belang. Het fijne aan 
het werken bij de ruilwinkel is dat er mooie 
nieuwe vriendschappen ontstaan. Het is 
ontspannend werk en je stelt je dienstbaar 
op. 

Vrijwilligers gezocht voor de Ruilwinkel Tilburg Zuid!
De ruilwinkel aan de Korvelseweg 150A in Tilburg is dringend op zoek naar nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers. Het is een winkel waar je geen portemonnee nodig hebt. 
Het ruilen van diensten en spullen gaat door middel van een puntensysteem. 

Herken jij jezelf in het bovenstaande? 
Neem dan contact op met José van 
Lissum, coördinatrice van de ruilwinkel 
( (013) 590 94 10 of 
7 info@ruilwinkeltilburgzuid.nl. 
Meer informatie is te vinden op 
: www.ruilwinkeltilburgzuid.nl.
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Nieuw in de wijk 
	

Hiermee komt een einde aan een jaren-
lange leegstand van dit monumentale 
gebouw, dat in 1934 gerealiseerd werd. Het 
markante gebouw is een goed voorbeeld 
van de kunststroming Nieuwe Zakelijkheid 
en ontworpen door de Sittardse architect 
Jos Wielders. Het is een echt onderwijsge-
bouw met flinke lokalen en ruime gangen 
en huisvestte de enige Koninklijke Hogere 
Burgerschool van Nederland. In de loop der 
jaren werd de school uitgebreid met een 
Middelbare Meisjesschool (MMS) en een 
Gymnasium waardoor het Koning Willem II 
Lyceum ontstond. 

Servicebureau Kinderopvang
En nu zit er dan een servicebureau voor 
kinderopvang waar zo’n 30 medewerkers 
actief zijn. Geert Keijzers, manager Huis-
vesting en ICT, legt uit wat dat inhoud: 
“Servicebureau Kinderopvang helpt en 
ondersteunt tientallen kinderopvanglocaties 
in Tilburg en andere gemeenten. Met hun 
HR-beleid, uitdagingen op het gebied van 
Marketing, Huisvestingsvragen en nog veel 
meer. Door deze ervaring kennen we de 
kinderopvangmarkt als geen ander. Deze 

Servicebureau Kinderopvang in oude HBS                         Jaap van Loon

Sinds 13 oktober jl. heeft het Servicebureau Kinderopvang een deel van een vleugel 
van de oude Rijks HBS aan de Ringbaan Oost in gebruik. Over een paar maanden 
nemen ook enkele onderwijsorganisaties intrek in het gebouw.

kennis delen we graag met ouders via : 
www.sbkinderopvang.nl. Hier vinden ze 
snel en eenvoudig informatie over kinder-
opvang in hun plaats of buurt. We helpen 
ouders ook met het snel berekenen wat 
kinderopvang onder de streep kost. Of het 
selecteren van de ideale locatie op basis 
van hun persoonlijke wensen

Opknapbeurt
Er is hard gewerkt om het pand in gereed-
heid te brengen voor de komst van de 
afdelingen Financiën, Huisvesting, Marke-
ting, Kwaliteit, het Gastouderbureau, P&O 
en het bestuur van de Kinderopvanggroep. 
De enorme gymzaal kent nu een verhoogd 
gedeelte met werkplekken, een ‘ontmoe-
tingsdeel’ met bijvoorbeeld een vergader-
tafel waarin elementen van de gymzaal 
terugkomen en zelfs de vloer kan zo weer 
dienst doen voor gymsporten. In de kleur-
stelling komen ook de moderne kleuren 
van een gymzaal terug. Geert: “We hebben 
samengewerkt met interieur architect Ve-
ronique Topper die er goed in geslaagd is 
oud en nieuw te combineren. Zij heeft ook 
de Nieuwe Zakelijkheid teruggebracht in de De voormalige gymzaal

Verrassende doorkijkjes
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binnenkant. Onze oude locatie aan de Ge-
neraal Smutslaan was al deels in gebruik 
genomen omdat de Stichting Biezonder-
wijs daar uitbreidingsplannen had. We zijn 
daarom met enige haast vertrokken, maar 
het is allemaal gelukt en we zijn ‘geruisloos’ 
overgegaan naar hier.”

Relatie buurt
Servicebureau Kinderopvang wil graag een 
goede relatie met de buurt. Natuurlijk zijn 
niet alle omwonenden meteen enthousiast 
met de komst naar de wijk van een orga-
nisatie met tientallen parkerende mede-
werkers.  Geert: “Laten we elkaar zien te 
vinden. Onze tuin biedt bijvoorbeeld allerlei 
mogelijkheden. Toen enkele wijkbewoners 
ons van de zomer benaderden voor het 
buurtfeest is dat hier georganiseerd en de 
‘jeu-de-boulers’ zijn ook van harte welkom.”  
En de door buurtbewoners verwachtte 
overlast van parkeerders? “We hebben 
hier straks 16 plekken voor ons en 22 voor 
de andere onderwijsorganisaties die voor 
1 april naar hier verhuizen”, rekent Geert 
voor. “Daarnaast gaan we zo nodig wat 
extra parkeerplekken realiseren in de tuin, 

De transparante kantoren voor de bestuurders 

maar het spreekt vanzelf dat het wel een 
tuin blijft met behoud van de bomen. En 
verder nodig ik omwonenden van harte 
uit om een keer binnen te lopen of ons te 
benaderen als er iets onverhoopt niet goed 
gaat”.

Samenwerking
De komende maanden wordt nog hard 
doorgewerkt aan het gebouw om alles in 
gereedheid te brengen voor de nieuwe 
huurders. Daarnaast moeten ook gebreken 
(nog) weggewerkt worden, zoals de lekka-
ges in de dubbele kelders. Geert: “Vroeger 
zaten de douches voor de leerlingen in de 
kelder. Onder die kelder zat een tweede 
kelder waarin het douchewater werd opge-
vangen. Doordat het grondwaterpeil is ge-
stegen wordt alles naar boven gedrukt. Het 
is een oud gebouw en het heeft natuurlijk 
ruim twee jaar leeggestaan. Dat ruik en zie 
je nu nog, maar als alles straks heringericht 
is, hebben we een heel functioneel gebouw 
waarin de verschillende onderwijsspelers 
en kinderopvang elkaar gemakkelijk kun-
nen vinden.”
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Uiteindelijk hebben 334 wijkbewoners hun 
stem uitgebracht, waarvoor dank! Er kon 
digitaal gestemd worden en ook alle input 
die is binnengekomen via de stembriefjes 
uit de buurtkrant is overzichtelijk verwerkt.  
65% heeft gekozen voor de oorspronkelijke 
spits, optie 4 op het formulier, daarnaast 
koos 25% van de deelnemers aan de en-
quête voor de spiegelende spits, optie 1 op 
het formulier.

Namens de initiatiefnemers hebben Jac-
ques Moolhuijsen en Marijke van de Wouw 

Uitslag ‘over de top’
Op 22 oktober hebben de initiatiefnemers van de enquête ´nieuwe torenspits´ hun 
peiling gesloten. Zij waren verrast dat het Brabants Dagblad op 14 oktober aandacht 
besteedde aan ‘onze spits’ en daarin ook Natascha van Enckevort van het initiatief 
aan het woord liet.    

de resultaten van deze wijkraadpleging met 
Lout Donders, voorzitter van de Buurtraad, 
besproken. Lout gaf aan deze duidelijke 
stem van de wijk gehoord te hebben. Hij 
gaat verder in overleg met betrokkenen, 
waaronder de werkgroep Kerk en Klooster, 
de projectontwikkelaar en de architect.
De initiatiefgroep is blij met het feit te kun-
nen melden: wordt vervolgd!

Natascha van Enckevort, Roel Collignon, 
Jacques Moolhuijsen, Marijke van de 
Wouw     

Intocht Sinterklaas 
Zondag 19 november zal er weer gezongen en gezwaaid worden 
naar de Sint en natuurlijk de pieten die dit jaar ongetwijfeld ook weer 
meekomen. Net zoals de afgelopen jaren is dit kinderfeest ook dit 
jaar weer onder de brug van de Ringbaan Oost, tussen speelplek de 
Holle Boom en het panaveldje, vanaf 10.45 uur. 
Onder leiding van onze muzikale duizendpoot Hein van Berkel zal er 
voor de kinderen maar ook (groot)ouders en andere 
geïnteresseerden weer een gezellig feest van worden gemaakt.  
Ook zal Gijs van Esch aanwezig zijn om de inwendige mens te 
verwennen.  	

	
	

Het ambulante team is op 2 oktober binnen 
het terrein verhuisd naar Jan Wierhof 8.1. 
en de kliniek is op 3 oktober verhuisd naar 
Breda. De verhuizing is uitstekend verlo-
pen. Door goede onderlinge samenwerking 
zijn er geen noemenswaardige problemen 
geweest. 

De gebouwen zijn nu gestript, zodat de 
sloper zijn gang kan gaan. Hierdoor heeft u 
ook de verschillende containers aan de Ge-
rard van Swietenstraat kunnen waarnemen. 

Activiteiten rondom Jan Wierhof (2)                       Jessica Maarleveld 
In de maand oktober heeft, zoals aangekondigd, de verhuizing plaats gevonden van 
het zorgprogramma Dubbele Diagnose dat gehuisvest was in gebouw 2/3 van het Jan 
Wierhof. 

Om de werkzaamheden te optimaliseren, 
zullen er de komende dagen containers 
worden geplaatst. De aan- en afvoer van 
materialen zal zo gepland worden dat de 
overlast voor de omgeving tot een mini-
mum beperkt blijft.

Hebt u vragen en/of opmerkingen mail dan 
naar : meldingenjanwierhof@ggzbreburg.
nl of, als het dringend is, bel ( 088 016 16 
16 en vraag naar Johan Manders.
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Zo resulteert de samenwerking met Dans 
Brabant in optredens op twee verschillende 
data. Op zaterdagmiddag 16 december en 
22 april (o.v.b.).

R-Rated Trio
Betty is blijk met het programma Homeland: 
“een drietal optredens door het jaar heen 
verzorgd door het R-Rated Trio. Dit trio 
bestaat uit drie jonge zeer getalenteerde en 
gelauwerde musici in de combinatie saxo-
foon, viool en piano. Een Amerikaan, een 
Spanjaard en een Finse die hier in Tilburg 
hun Master in Music gaan halen of dat al 
gedaan hebben.
Hun missie is om grenzen tussen muziek-
genres te slechten: het gaat om goede 
en interessante muziek en bovenal om 
spelplezier. Dat willen zij ons laten horen. 
En zij doen dit via muziek uit hun thuisland: 
één optreden staat in het teken van Ame-
rikaanse muziek, het tweede optreden met 
Spaans-Zuid-Amerikaanse muziek en een 
derde optreden met muziek van hoofdzake-
lijk Nederlandse componisten, aangevuld 

Programma Podium 111                                                     Redactie
Een aantal keren per jaar worden interessante, kleinschalige dans- en muziekoptre-
dens verzorgd in de huiselijke ambiance van St. Josephstraat 111. Betty Millenaar 
nodigt u van harte uit.

met Fins werk.”

Wetenswaardigheden
In januari treedt Vonk op: een groep jonge 
musici, die het theatrale element in de 
muziek een aparte plaats geeft. 
Celliste Jacqueline Hamelink en danser 
Johnny Lloyd zijn een nieuw stuk aan het 
maken: Swan, dat zeker bij Podium 111 te 
horen en te zien zal zijn.
In juni van dit jaar trad gitarist Enno Voor-
horst op bij Podium 111. Hij vertelde toen 
dat hij o.a. via crowdfunding een CD wilde 
opnemen van concerto Metis van Roland 

R-Rated Trio

Dyens. Hij heeft het benodigde 
bedrag bij elkaar en begint aan de 
opnames. 
Vermeldingswaard is ook dat pia-
nist Eric Schoones een boek heeft 
geschreven over musiceren en 
Zen onder de titel: Walking up the 
Mountaintrack.
Meer info: 7 podium111actief@
gmail.com.

 
 

Podium 111 - programma 2017-2018 
26 nov. R-Rated Trio, Homeland 11.00 
16 dec. Dans Brabant On the Move 17.00 
21 jan. Vonk 11.00 
25 febr. R-Rated Trio, Homeland            11.00 
18 mrt. Wordt nog bekend gemaakt 11.00 
22 apr. Dans Brabant On the Move 15.30 
27 mei R-Rated Trio, Homeland            11.00 

	
	

De Vereniging looft bijvoorbeeld een Vrien-
den Cultuurprijs uit aan een jonge kunste-
naar met veel talent. Het is ook een gezel-

Iedereen kan vriend worden…
Ben je liefhebber van muziek? Van toneel? Dan is de Vereniging van Theater Tilburg 
iets voor je. De Vereniging houdt je op de hoogte van wat er te doen is. Bovendien 
steun je daarmee ook nog eens een belangrijk initiatief in de stad. 

ligheidsvereniging. Je leert de Vrienden 
van Theaters Tilburg kennen, en geniet van 
cultuur in Stadsschouwburg of Concertzaal. 



29

Vriend van Theaters Tilburg worden biedt 
voordelen. Als vriend kun je per jaar gratis 
acht activiteiten bezoeken en daarnaast 
op vier voorstellingen aanzienlijke korting 

krijgen, voor jezelf én een introducée. 
Het kost € 30 p.p. per seizoen. Mocht je 
dat bedrag niet kunnen betalen dan kun je 
in Tilburg gebruik maken van de Meedoen-
regeling. Kijk daarvoor op de site van de 
gemeente Tilburg. 

Belangstelling voor wat het programma van 
Theaters Tilburg je kan bieden? Kijk op de 
site van : www.vriendentheaterstilburg.nl 
en : www.theaterstilburg.nl. 

Doordat de vrijwilligers zichtbaar op straat 
aanwezig zijn en extra oren en ogen vor-
men voor de politie en gemeente, kunnen 
inbrekers en vandalen minder makkelijk 
hun slag slaan. Ook in onze wijk lopen 
buurtvrijwilligers rond van het buurtpre-
ventieteam Piushaven. Dit team omvat de 
wijken Armhoefse Akkers en Hoogvenne. 

Samenwerking
Zo’n 5 dagen per week lopen of fietsen de 
vrijwilligers om beurten een uur tot ander-
half uur in tweetallen door de wijk om alert 
te zijn op bijzonderheden. Ze maken ge-
regeld een praatje met buurtbewoners en 
weten wat er leeft in de buurt. Ook maken 

Buurtpreventie, iets voor jou?                                  Debbie de Weijer

In Tilburg zijn in diverse wijken buurtpreventieteams actief. Zo’n team werkt samen 
met de politie en de gemeente aan een veilige en prettige buurt. 

ze bewoners attent op onveilige situaties. 
Het team hoort en ziet wat verbeterd moet 
worden en geven dat door aan de gemeen-
te of politie. Dat kan gaan over bijvoorbeeld 
kapotte straatverlichting of losse tegels, 
maar ook als ze iets merken van verdachte 
zaken of gevaarlijke situaties. Via de 
wijkagent krijgen zij uitleg en instructies en 
soms vraagt de politie hen om bepaalde 
situaties in de gaten te houden. Als de situ-
atie daarom vraagt, dan krijgen de vrijwil-
ligers direct ondersteuning van de politie.

Vrijblijvend meelopen
Momenteel bestaat het buurtpreventieteam 
Piushaven uit 11 mensen, zowel mannen 

als vrouwen, variërend in leeftijd 
van twintigers tot zeventigplussers. 
Iedereen wordt gemiddeld 1x in de 
week ingepland, maar iets meer of 
minder kan ook altijd. Dit wordt on-
derling afgesproken. Het team wil 
heel graag versterkt worden door 
enkele mensen die - net als de rest 
van het team - wil meewerken om 
een veilige omgeving te creëren in 
onze woonwijk. Heb je zin om eens 
mee te lopen en daarna te kijken 
of dit iets voor je is, stuur dan een 
app naar de coördinator ( 06 254 
711 54, of mail naar 
7 bptpiushaven@gmail.com.
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In 2007 is de gids “tussen weemoed en 
zomerlust, van haven tot spoor” uitgegeven 
door Stichting Straat e.o. in samenwerking 
met het Stadsmuseum Tilburg. Het be-
treft een ontdekkingstocht door de wijken 
Armhoefse Akkers en Hoogvenne aan de 
hand van talloze beziens- en wetenswaar-
digheden. 
De boekjes met veel foto’s zijn verkrijgbaar 
bij Blossom Bloembinders in de Armhoef-
straat 44 voor € 10 per exemplaar. 
U kunt ook een mail sturen naar 
7 secretariaat@menwedstrijd.nl voor een 
bestelling, dan zorgen we dat de boeken bij 
u komen, of af te halen aan de Oisterwijkse-
baan 8.

Tip voor de feestdagen

“tussen weemoed en zomerlust van haven tot spoor”        Corin Sweegers

Het Rode Kruis Tilburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers zou-
den na een interne opleiding aan het werk kunnen als EHBO’er tijdens evenementen in de 
regio. De afdeling krijgt steeds meer vraag naar haar hulpverleners door de groei van het 
aantal evenementen in de regio en de hogere eisen die organisatoren stellen. Voor meer in-
formatie: : www.rodekruistilburg.nl of via 7 info@rodekruistilburg.nl of ( (013) 542 51 63.

Feniks, Emancipatie Expertise Centrum is gestart met een reeks workshops ‘Klussen in 
Huis’ voor vrouwen. De workshops zijn op zaterdagen van 9.30 tot 11.30 uur bij Feniks aan 
NS-Plein 17 in Tilburg en kosten € 10 euro per keer. Op 18/11 gaat het over schilderklussen 
en 16/12 over fiets repareren.  Meer informatie en aanmelden via Mahtab: ( (013) 542 18 
96 of 7 mahtab.masroorpour@fenikstilburg.nl. 

Begin november is een hoorzitting geweest over de komst van een flat aan de Spoorlaan 
op de plek waar vroeger Autoverhuur Melissant heeft gezeten. Buurtbewoners hadden 
diverse bezwaarschriften naar de gemeente gestuurd over de hoogte van de flat, de schen-
ding van privacy en de verkeerssituatie op het Pelgrimpad.

Dit jaar vindt er helaas geen kerstmarkt plaats op de basisschool Armhoefse Akkers. Deze 
activiteit is een beetje te groot geworden. Maar het team en het Oudercomité heeft andere 
leuke ideeën om er een gezellige avond van te maken. Wat dat is, blijft nog even een ver-
rassing!
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De Nieuwste School, Odulphus Lyceum, Reeshof College en de Jozef Mavo zullen komend 
jaar gebruik maken van loting om te bepalen welke nieuwe leerlingen worden toegelaten. 
Ouders wordt geadviseerd een tweede keuze achter de hand te hebben als hun kind wordt 
afgewezen. Wanneer een broer of zus al op de school zit, lijkt toelating gegarandeerd.

Oproep aan kandidaten uit onze wijk voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 om zich 
voor te stellen     in ons wijkblad. De invulling bepaalt u zelf. Een tekst van max. 150 – 200 
woorden, liefst vergezeld van een foto graag vóór 1 december insturen, dan plaatsen we 
die in januari of februari. 

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de herinrichting van de Tivolistraat. Een 
werkgroepje van bewoners heeft volop meegedacht en de uiteindelijke keuze mee bepaalt. 
Het autoverkeer heeft wat minder ruimte gekregen, maar het fietspad is een fantastische 
verbetering. Als straks het groen geworteld is, is de straat echt omgetoverd tot een fraaie 
entree voor de binnenstad.

Goede buur of verre vriend?
“De vraag stellen is hem beantwoorden; 
we zijn bevriende buren”, zo openen Bram 
en Jacquin het gesprek. Allebei vader in 
een jong gezin met vrouw/vriendin en twee 
kinderen, maar de ‘young-timers’ buiten 
scheppen een band. Jacquin: “Leuke titel: 
Top Gear, maar wie is wie? Ben ik Jeremy 
Clarkson (BBC-held) en is hij Matt leBlanc, 
de nieuwe presentator op Veronica?” Bram: 
“Mij best, ik volg het nog steeds.”

Klassieke auto, hobby of passie?
Bram: “Allebei voor mij. Jacquin: “Geen van 
beiden, eerder een gewoonte. Mijn vader 
heeft een garagebedrijf en deze BMW 
(1985) is van mijn opa geweest. Ik ben er 
echt mee opgegroeid – met auto’s – en 
weet niet beter.” Bram: “Ik werk zelf in de 
autobranche en houd van wagens, zowel 
qua werk als privé. Mocht eens in een 
Tesla rijden, echt te gek. Maar er gaat niets 
boven mijn eigen heilige koe uit de M3-serie 
(1995).”

Toeval of geluk, 2 BMW’s als buren?
Bram: “Toch toeval.” Jacquin: “Gewoon ge-
luk. Want ik rijd ook motor, en in de garage 

Top Gear in Armhoef                                            Gerben van Eeuwijk

In de Heile Schoorstraat staan ze zij aan zij te blinken. Altijd kop of kont naast elkaar 
op de dubbele oprit. Wie zijn toch de eigenaars van die zwarte BMW’s?

van mijn pa staat nog een BMW van mij, die 
is in revisie” Bram: “Jacquin is zelf monteur, 
maar mijn BMW is elders in onderhoud. Ik 
ga geen risico op ruzie lopen, daarvoor zijn 
we allebei teveel Pietje Precies.” Jacquin: 
“Precies, goed gezegd Bram!”

Merktrouw of overspel?
Bram: “Op nr. 1 in mijn top 3 staat de BMW-
M2. Op 2 een Porsche 911, zie de fotolijst 
achter je. En op 3 een Tesla. We hebben 
bijzondere smaak gemeen. Veel cilinders, 
hoge PK.” Jacquin: “Grotendeels, ook BMW 
op 1 en Porsche op 2. En Mercedes op 3. 
Mag die op de oprit Bram?” Bram: “Dan heb 
ik nog liever een ster in mijn voorruit. Van 
de eikenboom die er gelukkig niet staat. 
Hebben we een dubbele carport nodig. We 
zoeken trouwens een gratis garage!”

Wasstraat of zelf wassen?
Bram: “Zelf natuurlijk, zeker eens per week. 
Zoals het hoort.” Jacquin: “Inclusief het bin-
nenwerk uiteraard.” 

Benzine of diesel?
Bram: “Is dat een serieuze vraag? Of zit je 
ons te dissen? Je bent geen kenner, dat 
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is helder.” Dan komt er een groot Duits 
fotoboek op tafel en volgt een uitgebreide 
spreekbeurt over de Bayerische Motoren 
Werke.

Statussymbool of gebruiksvoorwerp?
Jacquin: “Allebei, want ik rijd er vol trots 
mee naar mijn werk. Mijn vriendin mag er 
niet haar nagels in vijlen.” Bram: “Allebei 
niet. Wij hebben nog een aparte gezinsauto 
gelukkig. En voor de status rijd ik geen 
BMW. Alleen kenners weten mijn type op 
waarde te schatten. Er mag niet in gegeten 
worden, dat is heiligschennis!”

Stel: je raakt werkeloos. Welke auto moet 
weg?
Bram: “Au, dan toch de BMW, als het echt 

moet. Laatst stond die even op Marktplaats, 
puur om de waarde te testen. Veel niet 
tegen trouwens.” Jacquin: “Oei, mijn BMW 
of de motor? Dan toch ook de BMW, want 
ik heb er gelukkig nog één, ha ha. Heb niet 
voor niets een bordje op de deur met ‘BMW 
parking only’. En de overburen hebben ook 
recht op mooi uitzicht.”

Tenslotte is het tijd om afscheid te nemen 
en een foto-date te plannen. Kunnen de 
heren eerst naar de kapper? En de zwarte 
BMW’s keurig in de was? Bram is in zijn 
nopjes met zijn vlaggenschip, die lijkt op 
die van Derrick. En Jacquin pronkt met 
zijn erfstuk van opa, 10 jaar in een garage 
gestaan, nooit mee gereden.

  Bram en Jacquin
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Om alle zaterdagen zo goed mogelijk te 
laten verlopen, zoeken zij ouders of andere 
vrijwilligers om te helpen als: 
o Barvrijwilliger: poule van minimaal 24 

vrijwilligers, zodoende kom je een keer 
in de 6 weken aan de beurt voor een 
bardienst van een ochtend of een mid-
dag

o Wedstrijdsecretaris: poule van minimaal 
18 vrijwilligers, zodoende kom je een 
keer in de 6 weken aan de beurt voor 
een dienst van een ochtend of een mid-
dag

o Coördinator JO15 de spil tussen JO15 
leden, ouders, trainers en de vereniging

o Scheidsrechters voor jeugdwedstrijden 
vanaf JO13 en hoger

o Activiteiten coördinatoren jeugd: het or-
ganiseren van een los jeugdevenement

Vacatures Jeugdcommissie RKSV Were Di
De jeugdcommissie is een groep vrijwilligers van RKSV Were Di die als doelstelling 
heeft alle jeugd bij Were Di met zoveel mogelijk plezier en zo goed mogelijk georgani-
seerd te laten voetballen. Zij kunnen wel wat hulp gebruiken.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar: 
7 jeugdvoorzitter@rksvweredi.nl

Mochten er overigens nog meer initiatieven 
zijn, of sportgroepjes met mensen uit de 
wijk, dan horen wij dit graag. Zo wordt er al 
zo’n 25 jaar door een aantal wijkgenoten 
gevolleybald. Ik ga hierover in gesprek met 
Olav Donders en Faust Bogaers.

Nestor
Gerard Mutsaers is eigenlijk de oprichter 
van de volleybalclub die nu op woensdag-
avond van 20.00 - 21.00 uur sport in de 
gymzaal van basisschool Armhoefse Akker. 
Hij ging vroeger na het kerkkoor nog even 
volleyen en er gingen steeds meer mensen 

Volleyballers in de gymzaal                                           Debbie de Weijer
In de wijk Armhoefse Akker wonen veel sportieve mensen. Niet alleen kinderen gaan 
wekelijks naar hun favoriete sportclub, ook volwassenen zijn zichtbaar actief. In deze 
serie worden een aantal sportieve wijkclubjes uitgelicht. 

mee. Hij is nu de nestor van de club. Als 
eerste is hij aanwezig, zorgt voor de bal en 
hangt het net op. Tevens is hij de penning-
meester, in een schriftje houdt hij keurig de 
boekhouding bij. En natuurlijk speelt hij ook 
nog mee!

Diverse sporten
Olav doet nu 6 jaar mee en Faust is 2 jaar 
geleden aangesloten. Beide heren waren 
vroeger al actief met sporten. Zo was wa-
terpolo voor Olav eigenlijk zijn sport. Hier is 
toen volleybal en hardlopen bijgekomen. Nu 
doet hij alleen nog aan volleybal en badmin-
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tonnen. Faust heeft naast het volleybal ook 
de volgende sporten gedaan: tennis, hardlo-
pen, badminton en mountainbiken en is nog 
steeds sportief. De eerste zondag in mei 
wandelt Olav al sinds 2000 met een groep 
(variërend van 10-30 personen) via de 
bossen naar Den Bosch. Dit is zo’n 25 km. 
Op de heenweg wordt er tussendoor koffie 
gedronken. Iedereen die deze pelgrimstocht 
mee willen lopen, is van harte welkom. De 
start is om 06.00 uur.

Gezellig en serieus
De club die nu volleybalt is een gevarieerde 
groep. De verdeling mannen en vrouwen 
is 50/50 en de leeftijd varieert van rond de 
30 tot 70 jaar. Hoewel leeftijd niet alles wil 
zeggen. Zolang je fit bent en goed een bal 
aan kunt zien komen, mag iedereen gewoon 
lekker meespelen. “Want”, zo zeggen Faust 
en Olav, “het meespelen is belangrijker 
dan het maken van een punt.” De groep is 
gezellig en ze hebben lol samen. Natuur-
lijk zijn ze ook wel serieus, maar met een 
kwinkslag. Zowel Olav als Faust geven aan 

dat het teamgebeuren maakt dat volleybal 
een leuke sport is.

Nieuwe leden
Omdat de groep wat uitgedund was, kwam 
er een oproep voor extra leden op facebook. 
Ondertussen zijn er dan ook enkele nieuwe 
gezichten bij de groep gekomen. Nu kan er 
weer 6 tegen 6 gespeeld worden. Voorheen 
werd er wel eens noodgedwongen 5 tegen 
5 of zelfs 4 tegen 4 gespeeld. Tijdens het 
uurtje op woensdag worden er willekeurige 
teams gemaakt, dat loopt eigenlijk vanzelf. 
Soms wordt er tussendoor even wat gewis-
seld als dat makkelijker is voor het spel. Er 
wordt geprobeerd om in 3x over te spelen. 
Dus de bal wordt opgevangen,  gaat naar 
de midvoor en deze speelt de bal naar links 
of rechts om hem vervolgens over het net 
te slaan. Zo wordt er ‘sociaal’ gespeeld. 
Een potje gaat tot 25 punten en in een uur 
spelen ze vaak 3 tot 4 potjes. Er kunnen 
nog altijd mensen meedoen met het volley-
bal. De kosten zijn € 5 per maand. Loop dus 
eens binnen op de woensdagavond.

Het woensdagavondclubje
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Komst stadsstrand naar Moerenburg

Als naaste bewoner van het mogelijke nieuwe stadsstrand kunnen wij u vertellen dat wij niet 
blij zijn met de komst van een stadsstrand naar Moerenburg. Al heel veel jaren is bekend dat 
er iets gaat komen op de voormalige zuivering. Tot voor kort heeft er niemand een investe-
ring willen doen op dit terrein. 
Stomverbaasd ben ik over de reacties die ik heb gekregen als redacteur van de buurtkrant 
op het artikel “Er is nog veel onduidelijk”.  Een verslag van de feiten, misschien niet de 
sfeer van de avond, maar gebaseerd op de kennis die we in de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd. Wij wonen al 32 jaar in Moerenburg en zijn al ruim 20 jaar nauw betrokken bij 
alle planvorming met betrekking tot de herinrichting van Moerenburg. Toen wij hier kwamen 
wonen in 1985 was Moerenburg een agrarisch gebied. Heerlijk rustig om te wonen. Neem 
van ons aan dat wij het met heel veel plannen niet eens geweest zijn, maar we leven in een 
democratie, dus de meerderheid beslist. De naam en aandacht op landschapspark Moe-
renburg heeft erg veel bezoekers getrokken en blijkbaar in verwarring gebracht. Uitlatingen 
van de werkgroep Behoud Moerenburg (alsof ze bewoners zijn), het bestemmingsplan, het 
stalen skelet van Huize Moerenburg, de veelheid van wandelpaden, de zogeheten nieuwe 
natuur met distels, bramen en brandnetels hebben we proberen tegen te houden. 
Bezoekers plukken bloemen in onze tuin, plaatsen fietsen tussen de dahlia’s, laten de hon-
den hun behoeften overal doen, wandelen dwars door weilanden, lopen midden op de weg, 
spijkeren pamfletten tegen onze bomen enz. Allemaal veranderingen waar wij niet blij mee 
zijn, maar gevolg van democratische beslissingen. 
Ik heb altijd geprobeerd, al ruim 25 jaar, om me in de buurtkrant aan de feiten te houden. 
Dat een aantal mensen de voorgeschiedenis niet kent, wil niet zeggen dat Waterschap de 
Dommel en de Gemeente zomaar wat aan het doen zijn. 

Theo en Corin Sweegers

Ingezonden brief 
 

 

 
 
Het was weer volle bak in de 
Pelgrimhoeve tijdens het 
jaarlijkse Tonpraten op 15 
oktober jl. Onder andere 
Ronald Maas stapte in de 
ton. (foto Toine Kocx). 

Piushaven Wintergloed  
 
Dit is het vervolg op het oude bekende Lichtjesfeest. Dit 
jaar op zaterdagavond 9 december weer een slag groter 
dan afgelopen jaar, wel met de warme,  intieme sfeer die 
we van het Lichtjesfeest kennen.  
 
Een toegankelijk cultureel havenfeest waarin ontmoeting, 
verbinding en inspiratie centraal staan. 
Die avond is de haven een sfeervol verlicht decor voor een 
bijna kilometer lange, doorlopende culturele voorstelling in 
een winterse sfeer. Tussen de kop van de haven en Villa 
Pastorie kan het publiek op circa 18 locaties genieten van 
uiteenlopende optredens en voorstellingen. Op diverse 
locaties kunnen de bezoekers zich warmen aan vuurtjes in 
olievaten, een winters hapje en drankje en vooral… aan het 
samenzijn met buurt- en stadsgenoten 
 
De avond begint om 18.00 uur met een lampionoptocht voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Meer info: : piushaven.nl  
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 Kerstbomen  
 Diverse soorten, 
 met en zonder kluit. 
 Vers uit eigen kwekerij. 
 Oisterwijksebaan 9 
 Tilburg (over de brug 
 Wilhelminakanaal). 
 Verkoop start: 2 dec. 
 Ook open op: 
 Zondag 3, 10 en 17 Dec. 
 

Piano- en zangschool ‘Pop/Jazz/Klassiek’  
Docenten Arno Aerts en Wil van Leijsen. 
: www.wilvanleijsen.nl ( [013] 544 54 55 of 7 arnoaerts1@home.nl

Muzieklessen 
Basgitaar, contrabas, gitarron en tuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, 
( 06 156 214 70, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com
 
Spaanse les op maat! 
Keuze uit privé-  en duo les, maar ook minigroep en kleine groep (overdag of  ‘s avonds). 
Groepen zijn klein = veel persoonlijke aandacht. Korte cursussen (vakantie)Spaans, maar 
ook langere cursussen en leuke activiteiten.  Spaanstalige lerares, ervaren en bevoegd. 
Meer info? 7 spaanseles@ziggo.nl of ( 06 303 446 55.

Bezorger voor het wijkblad
Onlangs heeft een van de bezorgers aangegeven per half december te stoppen met het 
rondbrengen van de wijkkrant. Wie wil 10x per jaar het blad bezorgen op ongeveer 90 
adressen in de omgeving van de Nieuwe Bosscheweg- Spoorlaan-Enthovenseweg?  
Meld je a.u.b. bij de redactie 7 armhoefseakkers@gmail.com.
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BUURTAGENDA 

15 nov. 20.00 – 22.00 uur Pelgrimhoeve 
Informatieavond over de spits op de Sacramentskerk 

18 nov. Vanaf 20.00 uur Pelgrimhoeve 
Heel Armhoef Zingt 

19 nov. Vanaf 10.45 uur Onder brug Ringbaan Oost 
Samen zingend Sinterklaas verwelkomen 

26 nov. 10.00 – 12.00 uur Café Zomerlust 
Gratis IVN-wandeling: ontdek Moerenburg 

4 dec. Vanaf 20.00 uur Café Zomerlust 
Kom gezellig een gezelschapsspel spelen [Ludens 013] 

7 dec. 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

13 dec. n.n.b. Pelgrimhoeve 
Stemmen over het definitieve ontwerp torenspits 

20 dec. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner (aanmelden vóór 13 dec.) 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Eindredactie Jaap van Loon Spoorlaan 2      ( 06 502 421 15 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Lout Donders (Donlog), Gerben van Eeuwijk, Joost Ketelaars 
(bezorging), Toine Kocx (foto’s), Corin Sweegers, Debbie de Weijer, 
Anne-Marie Smulders (In the picture), Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer: 
Verschijningsdatum rond:  

   25 november 
     8 december 

  
Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden. 
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 7 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren ( 544 
67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis ( 06 474 931 
61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 590 40 00 (penning-
meester), Hein Jacobs ( 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Esther Naeyé 
( 06 531 914 11 (groen, feest & ontspanning), Remco Westhoek ( 
535 70 08 (Kerk & Klooster, Moerenburg). 
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     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 14 november en 12 december. 
Aanvang 20.00 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. 
Welkom! Enkele dagen hiervoor staat de agenda op : 
www.armhoefseakkers.nl en een week na de vergadering vindt u 
daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagenten 

Erwin van Erve 
Elco Tissen 

Er is geen vast spreekuur meer. De wijkagenten maken liever een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:  
: wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl.	

  
Ø Bloedafname Diagnostiek Brabant, 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. Meer info: 
: www.diagnostiekbrabant.nl of ( 539 36 36.  
SHL-groep: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. 

  
Ø Wijkzuster Brennie Maas is de wijkzuster van De Wever Thuis in onze wijk. 

Zij is bereikbaar via ( 06 830 716 43 of via de Wijkzustertelefoon 
van de Kruisvereniging Midden-Brabant ( (013) 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. ( 088 11 76 804 (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 / Meldpunt 
GGz 

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/producten/klacht-indienen.html 
( 0411 618 618.  

Ø Misstanden in 
Moerenburg 

Overlast meldt u via het Handhavingsteam Buitengebied: ( 0900 
996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844. 
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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. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


