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maandelijks blad voor buurtbewoners

-  Kies nu de nieuwe spits
-  Carré weer binnenstebuiten
-  Alweer 25e Seniorendiner
-  Overleg in/over Moerenburg
-  Wijkkwis 2018 in de maak

Deze maand kunnen bewoners in de wijk zelf kiezen op welke wijze de toren van de voor-
malige Sacramentskerk weer kan worden bekroond. In deze uitgave vind je alle informatie 
en een stembiljet. Laat je stem niet verloren gaan!
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In de laatste categorie viel het eerste ont-
werp dat de 15e werd gepresenteerd door 
de vader van kunstenares Pieke Bergmans, 
die zelf in China verbleef.  Zij stelde een 
druppelvorm voor (“een traan uit de hemel”) 
die in haar hele oeuvre een belangrijke rol 
speelt. Haar werk bevindt zich in diverse 
belangrijke collecties en kenmerkt zich 
door onderzoek naar de vorm van een 
druppel, totdat die uiteenspat. Zij maakte 
duidelijk dat de nieuwe bekroning in haar 
ogen afwijkend diende te zijn van de oude 
spits, omdat het gebouw niet meer als kerk 
functioneert, maar als een gebouw met ap-
partementen.

Wijkgenoot Jos ten Brink liet daarna een 
meer klassieke oplossing zien, die de vorm 
van de oude spits geheel volgt. Zijn ont-
werp ging niet uit van het koper, dat op de 
oude spits zat die in 1992 werd gesloopt, 
maar van zelfreinigend, spiegelend glas 
dat hemel en wolken reflecteert. Voor de 
avonduren was in het ontwerp een lichtplan 
voorzien, waar met een diversiteit aan kleu-
ren verwezen gaat worden naar de effecten 
die glas-in-lood ramen hebben. Ook Ten 
Brink maakte duidelijk dat zijn ontwerp eer-
der een ‘landmark’ was, dan een poging om 
de kerktoren met spits te ‘reconstrueren’. 

De derde ontwerper was Frank van Win-
den van Stek Architecten, die samen met 
Dagmar Ebbeling een open constructie liet 
zien, die de oude spits qua vorm en hoogte 
benaderde. De bovenzijde is evenwel 
anders, omdat de vier driehoekige vlak-
ken allen iets hellend zijn en boven niet in 

Waardering voor drie zeer uiteenlopende ontwerpen 

Nieuwe spits: buurt nu aan zet *

Drie ontwerpers hadden woensdag 15 november in de Pelgrimshoeve een publiek 
van zo’n zeventig buurtbewoners om hun ontwerpen voor een nieuwe torenspits te 
presenteren. De drie waren door een jury geselecteerd uit ruim tachtig inzendingen, 
afkomstig uit het hele land. De jury, bestaande uit buurtbewoners, had de ontwerpen 
ondergebracht in drie categorieën: de oude spits benaderend, een variant op de oude 
spits en een alternatieve bekroning.

één punt samenkomen. Ook Stek had een 
lichtplan bedacht, waarin met ledlampen 

De druppel van Pieke
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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		
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steeds andere vormen en composities 
kunnen worden gemaakt. Ook Van Winden 
benadrukte dat de voormalige Sacraments-
kerk op een andere manier bekroond moet 
worden, omdat het gebouw geen religieuze 
functie meer heeft.

De zaal had voor elk ontwerp een warm 
applaus over, maar was benieuwd naar 
een aantal praktische aspecten. Zo wilden 
enkele omwonenden weten of het avond-
licht niet te fel zou worden, en of daarover 
te overleggen was. Hetgeen door de ont-
werpers werd toegezegd. Andere vragen 
hadden betrekking op mogelijke reflecties 
in het ontwerp van Ten Brink en op eventu-
ele geluidoverlast in het open ontwerp van 
Stek. Beide architecten meenden op grond 
van hun eerste berekeningen dat er geen 
hinder zou zijn, maar zegden toe een en 
ander nader uit te werken. Stek architecten 
liet na afloop weten dat een berekening van 

TU/e uitwees dat geluidsoverlast, gelet op 
de constructie, uitgesloten is.

Duidelijk werd al wel dat alle ontwerpen 
forse kosten met zich gaan meebrengen: 
tussen de 150.000 en 300.000 euro. De 
werkgroep Kerk en Klooster en de Buurt-
raad gaven aan dat geld op te willen halen 
door een beroep te doen op overheden, 
op fondsen en aan de slag te gaan met 
crowdfunding.

Vanzelfsprekend was er op de avond nog 
discussie over het terugbrengen van de 
oude spits en de enquête die daarover in 
de buurt is gehouden. Architect Thomas 
Bedaux benadrukte dat een dergelijke 
reconstructie nooit een optie is geweest. 
Buurtraad-voorzitter Lout Donders gaf aan 
het jammer te vinden dat de initiatiefnemers 
dat niet eerst onderzocht hebben voordat 
de enquête werd uitgeschreven: ‘Mensen 
vragen zich nu toch af: waarom heb ik die 
enquête ingevuld?’ 

De avond werd op spitse wijze geleid door 
oud-buurtbewoner Hans Dieteren, die de 
Buurtraad de gelegenheid bood om aan 
te geven hoe nu de verdere procedure is. 
Die was op de avond zelf nog niet bekend, 
maar is als volgt: Op woensdag 13 decem-
ber kan er in de Pelgrimhoeve gestemd 
worden. Op die avond zijn tussen 19.30 

Hans Dieteren en Lout Donders

De glazen spits van Jos
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en 21.30 de ontwerpen nogmaals te zien, 
alsook een sneak preview van het bouw-
plan van architect Bedaux. Zoals bekend 
worden er op de plek van de kerk nieuwe 
huizen gebouwd en het is de bedoeling dat 
in de toren en de twee zijkapellen alles bij 
elkaar drie appartementen komen. De pre-
sentaties van de ontwerpen en het bouw-
plan van Bedaux zijn ook te zien op de site 
: www.armhoefseakkers.nl/torenspits.
De Buurtraad zal wijkbewoners via posters 
en social media uitnodigen hun stem - op 
papier - uit te brengen op één van de drie 
ontwerpen. Het benodigde stembiljet vindt 
u in deze buurtkrant. Voor mensen die met 
meerdere personen uit een huishouden 

willen stemmen, zijn er op de avond zelf 
extra stembiljetten aanwezig. Ook kunnen 
de stembiljetten vanaf het moment van 
verschijnen van deze buurtkrant tot en met 
20 december a.s. op twee adressen in de 
wijk ingeleverd worden: J.P. Coenstraat 34a 
en Gerard van Swietenstraat 73.
In het begin van het nieuwe jaar zal de 
uitslag via social media en de site van de 
Buurtraad worden bekendgemaakt. In de 
eerste buurtkrant van 2018 wordt de uitslag 
ook uitgebreid vermeld en toegelicht.

Architect Thomas Bedaux heeft te kennen 
gegeven met alle drie de gepresenteerde 
ontwerpen uit de voeten te kunnen, en aan 
de slag zal gaan met het ontwerp dat in de 
komende weken de voorkeur van de buurt 
krijgt. 

*) Dit artikel is geproduceerd door leden van de 
Werkgroep Kerk & Klooster en de Buurtraad

Het huizenplan van Thomas Bedaux

Transparante spits van Stek Architecten

De vader van Pieke Bergmans presen-
teerde haar ontwerp, omdat Pieke op dat 

moment in China was
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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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 STEMFORMULIER - SPITS OP DE KERK 
 
In de laatste maand van dit jaar valt de beslissende keuze voor een 
nieuwe spits op de toren van de inmiddels grotendeels afgebroken 
Sacramentskerk aan de Ringbaan-Oost. Laat jouw stem niet verloren 
gaan en maak gebruik van dit stembiljet of breng je stem uit via de 
website www.armhoefseakkers.nl.  
 
Je kunt per adres maximaal met 2 personen een stem uitbrengen, tenzij er meer 
volwassenen (18 jaar en ouder) op het adres wonen.  
Het formulier is alleen geldig als er 1 keuze is aangekruist en als het volledig is 
ingevuld. De gegevens worden niet gedeeld met derden. 
 

 

o 

 
Ontwerp van kunstenares Pieke Bergmans, een 
spits in de vorm van een druppel, die als ‘een 
traan uit de hemel’ op de toren is geplaatst. Zij 
denkt aan een blauwe tint, in de avonduren van 
beneden uit aangelicht. 
 

 

 

o 

 
Ontwerp van Jos ten Brink die de vorm van de 
oude spits heeft gehandhaafd, maar nu voorzien 
van zelfreinigend, spiegelend glas met wisselende 
lichteffecten - gebaseerd op glas-in-lood-tinten - in 
de avonduren. 
   

 

o 

 
Ontwerp van Dagmar Ebbeling en Frank van 
Winden van Stek Architecten dat de contouren 
van de oude spits volgt, met een open constructie 
met iets wijkende punten, in de avonden voorzien 
van ledverlichting. 
	  

 
Naam: __________________________________________________ 

Adres: __________________________________________________  

Postcode:___________________  Tel:___________________ 
 

 Je kunt dit stembiljet tot en met 20 december 2017  in de brievenbus doen op 
J.P. Coenstraat 34a of Gerard van Swietenstraat 73.  
 
Wil je eerst de ontwerpen nog eens bekijken en dan stemmen? Kom dan op 13 
december tussen 19.30 en 21.30 uur naar de Pelgrimhoeve waar de ontwerpen, 
voorzien van extra informatie, staan tentoongesteld.  
Ter plekke kun je daar je stemformulier inleveren. 
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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 
 

Domien voor 4e keer in Glazen Huis                        Corin Sweegers

Wie kent Domien niet van vorig jaar, zou ik bijna zeggen, met de indrukwekkende nagel-
lakactie van Tijn. Oud-wijkgenoot Domien Verschuuren (29) gaat al weer voor de 4e keer 
zijn intrek nemen in het Glazen Huis, de actie van 3FM in het kader van Serious Re-
quest. In 2017 met het motto: “Breng ze weer samen” wordt er geld ingezameld voor het 
Rode Kruis om verscheurde gezinnen te herenigen. De Dj’s laten zich zes dagen lang 
zonder iets te eten opsluiten in het Glazen Huis in Apeldoorn, om zoveel mogelijk geld 
op te halen door 24 uur per dag verzoeknummers te draaien. Ze mogen gelukkig wel 
drinken. Op kerstavond zal de deur weer open gaan.
Wij wensen Domien, samen met Dj’s Sander en Angelique heel erg veel succes met 
deze geweldige actie!
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Ik ben uitgenodigd om in het atelier van 
Lieske te komen kijken naar het eindpro-
duct èn om nader kennis te maken met de 
kunstenaars achter dit werk. Als eerste val-
len me de mooie blauwe kleuren op en de 
bewegingen van de vlinders op het doek. 
Er doorheen zie ik een mooie tekst. En er 
lopen donkere gebogen lijnen door dit alles. 
Marjan is bescheiden, maar ook trots op 
haar werk. En Lieske natuurlijk ook!

Lievelingskleur
Even later vertelt Marjan me dat ze zelf 
eigenlijk alleen tekent als ze goede ideeën 
heeft. Dat vindt ze leuk om te doen. Ze 
kende het project al omdat haar broer vorig 
jaar ook heeft meegewerkt en ze laat zijn 
foto in een boek zien. Elk jaar wordt er een 
expositie gehouden van alle kunstwer-
ken en er wordt een boek over gemaakt. 
Meteen valt me op dat ook hij een schilderij 
heeft gemaakt met blauw als hoofdkleur. 
Een aantal probeersels die Marjan heeft 
gemaakt zijn in ook deze kleur. Lachend 
geeft ze aan dat blauw haar lievelingskleur 
is.
Lieske: “Het zijn mijn bouwstenen, maar 

“Beautiful pictures exist only in beautiful hearts”              Debbie de Weijer

Lieske Stieger, beeldend kunstenaar en wijkbewoonster, werd dit voorjaar benaderd 
of ze mee wilde werken aan het project ‘Kunstkameraden’ van de Stichting De Cul-
tuurkantine*. Dit deed ze graag en ze werd gekoppeld aan Marjan (13 jaar). Samen 
hebben ze in slechts een half jaar een mooi kunstwerk gemaakt.

Marjan heeft ermee gebouwd.”
Toen Marjan voor de eerste keer bij Lieske 
kwam, had ze al meteen een heel sterk 
idee wat ze wilde maken. Deze schets (vlin-
ders achter tralies) greep Lieske erg aan en 
toen zijn ze eigenlijk meteen verder gaan 
tekenen om dit uit te werken. Een half jaar 
(10 bijeenkomsten) is namelijk erg kort om 
iets moois te creëren en Lieske wilde alle 
tijd goed benutten. Over de tekst die door 
het schilderij staat (“Beautiful pictures exist 
only in beautiful hearts”) hoefde Marjan ook 
niet lang na te denken. Lieske geeft aan 
dat zij vooral het proces heeft begeleid. Zo 
heeft ze Marjan geholpen in het maken van 
haar keuzes. Want dat vond Marjan soms 
wat moeilijk. Maar verder is het eindproduct 
echt het werk van Marjan, zij heeft alles 
gedaan.

Proces
Marjan is alle bijeenkomsten in het atelier 
geweest en heeft daar hard gewerkt. Zij 
heeft gebruikt gemaakt van de spons-
techniek en die had ze erg snel onder de 
knie. Lieske geeft aan dat deze techniek 
erg rustgevend is om te doen en dat je zo 

Marjan (r.) met Lieske voor het gemaakte kunstwerk. Wie het 
echte werk wil bewonderen, moet naar de expositie komen!
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veel kleuren kunt mengen. Verder heeft 
Marjan geleerd hoe ze dingen mooier 
kan maken en het gebruik van donker en 
licht (elke vlinder heeft een lichte en een 
donkere vleugel). Dat is namelijk één van 
de thema’s waar Lieske vaker mee werkt. 
Beide geven ze aan dat het samenwerken 
goed is bevallen. In het begin was het 
voor Marjan even spannend. “Maar 1 op 1 
werken is wel uniek en het werkte erg fijn”, 
volgens Lieske. 

Expositie
Dit jaar worden er 18 kunstwerken gemaakt 
door 18 duo’s van kunstkameraden voor de 
stichting De Cultuurkantine. Deze stukken 
worden eigendom van de stichting. Niet ie-
dereen kan zomaar meedoen als kunstka-
meraad. De stichting stelt een aantal eisen, 
zoals dat het eindstuk museumwaardig 
moet zijn. Daarom worden de kunstenaars 
die meewerken betaald voor hun deelna-
me. In de oorspronkelijke planning was de 
expositie van alle kunstwerken gepland in 
november/ december in ‘de Vorst’. 

Helaas zijn een aantal kunstenaars la-
ter gestart, waardoor er nog een aantal 
projecten lopen. Marjan is zelf in ieder 
geval aanwezig bij de expositie. Wanneer 
de expositie nu gehouden wordt is nog niet 
bekend, maar dit zullen wij in een volgende 
editie en/of via facebook melden.

*) De Cultuurkantine is een stichting die zich wil 
inzetten voor de empowerment van jeugdigen 
die zich in een achterstandspositie bevinden. 
“Zo bevorderen we op een positieve wijze hun 
interactie met de maatschappij en hun verdere 
ontwikkeling”, aldus hun visie op de website. 
“Want het ontwikkelen van je eigen creativiteit 
en het laten horen of zien wie je bent en wat er 
in je leeft, heeft een groot effect op de ontwik-
keling van een kind. Wie aan kunst doet, krijgt 
meer zelfvertrouwen, concentreert zich beter en 
wordt sociaal vaardiger. Deze effecten zijn juist 
zo belangrijk voor kinderen in achterstandsposi-
ties. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer 
oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen 
om ze te grijpen. Ook de omgeving van het kind 
deelt mee in de trots en het zelfvertrouwen van 
het kind.”

Zo is de nieuwjaarsborrel ook een inmid-
dels welbekende traditie die dit jaar ook 
weer doorgang gaat vinden. Gezellig sa-
men met je buren proosten op het nieuwe 
jaar, en doornemen welke goedbedoelde 
voornemens alweer gebroken zijn of stand 
hebben gehouden.

Net als vorig jaar proosten we dit jaar weer 
in ons eigen buurtcafé Zomerlust. Je kunt 
kaarten aan de Bar van Zomerlust kopen. 
Daarmee kun je 3 uur (onbeperkt qua 
hoeveelheid) borrelen, er zullen zelfs een 
paar speciaal bieren geschonken worden! 
Na afloop kun je natuurlijk nog even lekker 
na-borrelen in het café!

Dit jaar is de Nieuwjaarsborrel dus op 

Nieuwjaarborrel inmiddels een traditie?                         Roel Collignon

Op vrijdag 26 januari zal weer de nieuwjaarborrel voor de wijk plaatsvinden. We hou-
den enorm van tradities, Sinterklaas, je volstoppen met kerst en natuurlijk nieuwjaar. 
Daarna natuurlijk de goede voornemens die wellicht weer snel gebroken worden…

vrijdag 26 januari 2018 van 20.30 tot 23.30 
uur in Zomerlust. Kaarten kosten € 15 euro 
en zijn te koop vanaf 15 december (zet 
alvast in je agenda). Je rekent dit kaartje 
contant af aan de bar bij Zomerlust. Aange-
zien er maar 100 plekken zijn is het aan te 
raden om niet te lang te wachten.

Tot dan!
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Met een groep enthousiaste vrijwilligers, 
werd gesnoeid langs de waterkant bij de 
waterplas bij knooppunt de Baars, die 
bekend staat als ‘de kikkerpoel’. Door het 
uitdunnen en verwijderen van de begroei-
ing, komt er weer voldoende licht op de 
poel zodat het water helder blijft.

Grote opkomst
De opkomst van deelnemers was weer 
erg groot met ruim 70 vrijwilligers uit de 
wijk Armhoefse Akkers en daarbuiten. 
Daarnaast mochten we weer verschil-
lende nieuwe gezichten verwelkomen. De 
gemeenschappelijke noemer bij al deze 
mensen blijkt toch wel de liefde voor de na-
tuur en het gebied Moerenburg.
Er werd weer gestart bij de Waterzuivering 
Moerenburg, waar vanaf 09.00 inloop was 
met koffie, thee en koek. Johan Reijnders 
verleende ons zoals gewoonlijk in zijn 
woning gastvrijheid. Bij aanvang werd een 
toelichting gegeven op de te verrichten 
werkzaamheden en daarna ging men in 
groepjes aan de slag onder leiding van een 
groepsleider die bekend was met de route 
in het gebied en op de hoogte was van de 
taken en afspraken. Iedere deelnemer kon 
over goede werkmaterialen beschikken 
zoals werkhandschoenen, grijpers, afval-
zakken en voor ieders veiligheid waren er 
volop veiligheidshesjes. 

Prachtig weer
Op het einde van de ochtend waren we 
voor de lunch te gast bij Manege Hooijen 
waar Wolfs Catering uit Berkel-Enschot 
voor twee heerlijke soepen had gezorgd. 
Dit was weer mogelijk doordat we vanuit 
Verrijk je Wijk en het Brabants Landschap 
konden rekenen op een financiële onder-
steuning. Als extra verrassing waren er 
heerlijke verse appelflappen van bakker 

Natuurwerkdag in Moerenburg wederom een succes
Zaterdag 4 november jl. was het weer Nationale Natuurwerkdag ook in Moerenburg. 
Het is inmiddels een traditie, dat vanuit de Werkgroep Behoud Moerenburg die dag 
wordt ingevuld met het georganiseerd verwijderen van zwerfvuil en andere natuur-
klussen. 

Pastoor, welke door de Gemeente Tilburg 
werden aangeboden als dank voor de 
inspanningen. Medewerkers van het BAT 
en de Diamant groep verleenden hun hulp, 
door de verzamelde afvalzakken op te 
pikken in hun auto en dit afval te depone-
ren in de grote gereedstaande container. 
Het fraaie weer droeg er uiteraard toe bij 
dat we kunnen spreken van een plezierige 
werkdag. 

Rotzooi ruimen
Volgend jaar gaan we voor de zeventiende 
keer deze actie doen. Elk jaar groeit het 
aantal vrijwilligers en voor velen is het in-
middels een jaarlijks terugkerende activiteit. 
Het is een enorm succes en we denken dat 
dit niet alleen komt door een heel tevreden 
gevoel na afloop omdat het mooie natuur-
gebied er weer schoon bij ligt. Het komt 
vooral ook omdat het gewoon gezellig is 
zo samen buiten bezig te zijn met een klus 
die goed georganiseerd wordt. Een veel 
gehoorde reactie is dat men graag mee-
doet omdat het meer is dan een halve dag 
meesjouwen. Het gezamenlijk een klus 
aanpakken geeft immers naast voldoening, 
ook gezelligheid en verbinding. Zo wordt 

Warme belangstelling voor Gert Brunink 
met een kikkertje 
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rotzooi ruimen zelfs nog leuk! We hopen 
daarom voor volgend jaar op net zo veel 
deelnemers. 

Via : https://myalbum.com/album/rvy-
VymYk0bCj zijn zeer fraaie foto’s van de 
betreffende Natuurwerkdag op te vragen. 
De organisatie wil via deze weg iedereen 
nogmaals van harte bedanken voor ieders 
inzet op deze dag. 

Namens de Werkgroep Behoud Moeren-
burg: Will van Sprang, Ad de Beer, Jos Par-
ren, Ingrid Maas en José Couwenberg

Snoeiwerk bij de ‘kikkerpoel’
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Tot op heden werd de kerstmarkt dit om 
het jaar georganiseerd en ging de opbrengt 
naar het samenwerkingsverband dat de 
school heeft met de provincie Same in 
Tanzania en dan meer specifiek the Mother 
Kevin School. De kerstmarkt is echter te 
groot geworden. Natuurlijk gaan de leerlin-
gen en leerkrachten zich dit jaar nog wel 
inzetten voor dit goede doel. In de zomer 
wordt er namelijk een gezellige buitenmarkt 
georganiseerd. Hierover volgt te zijner tijd 
meer informatie.

Geen kerstmarkt op 20 december                             Debbie de Weijer

Dit jaar wordt er geen traditionele kerstmarkt georganiseerd op de basisschool Arm-
hoefse Akker. Maar voor de kinderen is er wel een mooi alternatief.

Uiteraard is er wel een kerstviering voor 
de kinderen die hier op school zitten. 
Zij moeten om 16.45 uur aanwezig zijn. 
Het precieze programma moet nog even 
geheim blijven, maar het oudercomité heeft 
al wel een kleine hint doorgegeven. Er zal 
namelijk een kerstdiner in de klas zijn en 
er komt een verrassing van de leraren. Om 
19.00 uur sluiten de kinderen aan bij de 
ouders op het schoolplein voor een samen-
zijn met warme chocolade en glühwein in 
een zeer gezellige kerstsfeer. Hierna nog 
anderhalve dag naar school en dan is het 
(eindelijk) kerstvakantie!

Daar hoort natuurlijk de ontsluiting van het 
gebied van de voormalige Waterzuivering 
bij. De plannen voor een Stadsstrand zijn 
nog niet van tafel. Elders in dit nummer een 
uitgebreid verslag van de stappen die de 
Buurtraad inmiddels heeft gezet.

Koebrugseweg
De familie Taminiau-Bedaux zou graag zien 
dat de Koebrugseweg vanaf het zandpad 
bij de Buunder tot de Broekstraat afgeslo-
ten wordt voor verkeer. Vanaf hun perceel 
zien ze tal van voorbeelden van misdragin-
gen van al dan niet jeugdige bezoekers na 
19.00 uur ‘s avonds. Ook bewoner Pim van 
Dijken beaamt dat er regelmatig verkeer is. 
De aanwezigen zijn het erover eens dat dit 
gedrag van mensen niet is te voorkomen, 
maar ook dat Moerenburg er een geschikte 
plek voor is. Een aangetoonde manier 
om dit soort overlast te voorkomen is het 
weghalen van bankjes, maar dat strijdt dan 
weer met de recreatieve functie van het 

Moerenburg-overleg                                                                Redactie

Het jaarlijkse overleg tussen bewoners in Moerenburg en belanghebbenden op 20 
november jl. gaf weer een aardig inkijkje in ‘wat drijft of bezielt ons?’ Bewoners kijken 
toch duidelijk anders aan tegen een aantal heikele ontwikkelingen.

gebied. Bovendien zijn de meeste gedra-
gingen niet crimineel, zodat de politie niet 
echt kan optreden. Daarbij is het tevens 
een nadeel dat Moerenburg valt onder 
het politieteam Groene Beemden (Tilburg 
Noord). De weg heeft echter ook een 
agrarische functie en wordt gebruikt door 
bezoekers van Were Di, wat afsluiten be-
moeilijkt, maar niet onoverkomelijk maakt. 
De conclusie is dat afsluiten zonder meer 
niet haalbaar is. De omwonenden zullen de 
situatie nog een tijdje beoordelen, voordat 
opnieuw actie richting de gemeente wordt 
ondernomen. 

Sportterreinen
Gijs van Esch van Café Zomerlust heeft 
vragen gesteld over de nieuwe verlichting 
en de tijdelijke nieuwbouw op het sport-
complex van FC Tilburg. Zo zou de verlich-
ting bij veld 3, hoek Oisterwijksebaan nog 
worden aangepast met kappen. Er worden 
(weer) nieuwe units geplaatst voor kleed-
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ruimtes. Duidelijk is dat dit sportcomplex 
blijft. Voor informatie over het toestaan van 
evenementen op het complex (niet voor 
de vereniging, maar als verhuur), kan hij 
contact opnemen met Wim Caron van de 
gemeente. 
Er wordt ook gesproken over het terrein 
van Were Di. Het lijkt vooralsnog onduide-
lijk of de vereniging op de huidige locatie 
kan blijven zitten. Zo is er gevraagd of het 
natuurgrasveld naar kunstgras kan wor-
den omgezet en of daar verlichting bij kan 
komen. De gemeente beraadt zich daar 
nog over. Wat betreft de verkeerssituatie 
rond de beide sportcomplexen is er op 28 
november jl. een overleg geweest over de 
inschakeling van Veilig Verkeer Nederland 
voor de verkeerssituatie van geheel Moe-
renburg. De resultaten daarvan hopen we 
in het volgende nummer te publiceren. 

Bewoners
“Moerenburg is gewoon van ons allemaal”, 
is de mening van nogal wat bezoekers. 
Daar ergeren de bewoners zich aan, want 
ruim 2/3 van het grondgebied is van parti-
culieren en de agrariërs. 

Deze mentaliteit lijkt een rechtstreeks 
gevolg van de overgang van een agrarisch 
gebied naar een zogeheten stadsregionaal 
park. Zo is het de bewoners ook een doorn 
in het oog, dat pers en politiek vaak te 
rade gaan bij allerlei belangengroepen die 
pretenderen op te komen voor de bewo-
ners, terwijl die zelf niet eens geraadpleegd 
worden. Om de belangen en de stem van 
de bewoners beter tot hun recht te laten 
komen, zou Moerenburg vertegenwoor-
digd kunnen worden in de Buurtraad, waar 
momenteel vacatures zijn. Deze functie zal 
op de nieuwjaarsreceptie van de bewoners 
van Moerenburg worden ingevuld.

Nog een heikel punt vormt de situatie Zand-
straat 13. Deze plek vormt een schandvlek 
voor Moerenburg vanwege allerlei bebou-
wingen die niet passen in de bepalingen 
van het bestemmingsplan voor dit perceel. 
De illegale bouwsels moeten eigenlijk per 
1 december weg zijn, maar op dit moment 
loopt er een verzoek om de huidige situatie 
te legaliseren. Dat is natuurlijk de omge-
keerde wereld!

Bron: verslag Kees v.d. Staak

Situatie bij Zandstraat 13
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Ingezonden reactie 

	 Oogsten is ook een kunst

Voor wie het nog niet wist, bestaat er in Tilburg een gebouw waar al 35 jaar lang ateliers worden verhuurd aan 
mensen met een creatief beroep nl. Carré. De gemeente Tilburg draagt graag het predicaat, een stad te zijn van 
makers en maakt dat ook waar. De gemeente zaait, maar weet ze ook te oogsten?

Daarvoor heb je ruimtes nodig om het publiek te laten kennis maken met het kunstzinnige werk van de makers. 
Voor een aantal disciplines is dat redelijk tot goed geregeld met bijvoorbeeld de concertzaal. Maar met een stedelijk 
platform voor de discipline beeldende kunsten is het armoe troef. Heel vroeger hadden we een eigen gebouw, de 
Fax. Daarna volgde een reeks van tijdelijke gebouwen waaronder het Duvelhok.
Momenteel is er niet veel meer. De gemeente pronkt met De Pont maar daar hebben wij Tilburgse beeldende 
kunstenaars niet zo heel veel aan. Erger is nog dat het bestaan van de muze in de beeldende kunst lijkt te worden 
ontkent of dat men er niet meer in wil geloven. Mijns inziens is men dan echt van het padje.
 
Een beeldende kunstenaar heeft evenzeer een publiek nodig vergelijkbaar met een muzikant of danser. Een 
fatsoenlijke en blijvende mogelijkheid om de Tilburgse beeldende kunstenaars zo’n pand te gunnen is echter een 
open deur intrappen. Laten we toch vooral weer heel gauw zo’n pand in gebruik nemen. Des te eerder kan het 
Tilburgse publiek weer op een duurzame manier kennisnemen van de kunstwerken die hier in de stad gemaakt 
worden. Ook de beleidsmedewerkers van de gemeente kunnen dan komen kijken. Nu ervaar ik het als een gemis 
dat je deze mensen vaak alleen maar treft als het over geld gaat. Kunst is toch meer dan dat! 

Goed oogsten is ook een kunst. Het is de gemeenschapszin die de musisch getalenteerde kunstenaar ontdekt en 
groot maakt. Het zijn niet de euro’s.
 
Nel Donkers, Beeldend kunstenaar.

De jongens van 
JD1 van Were Di 
hockey werden 
zaterdag 18 no-
vember jl. kampi-
oen. Ze kregen de 
overwinning niet 
voor niets, want 
Den Bosch bleek 
een taaie tegen-
stander, maar 
uiteindelijk wisten 
ze met 3-1 te win-
nen. Een mooie 
afsluiter van het 
buitenseizoen. 
De komende 
maanden wordt in 
de zaal getraind.
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Ontwikkelingen waterzuivering: hoe gaat het verder?      Yvette Eshuis

Menig toehoorder van de informatiebijeen-
komst van 25 september jl. zal zich onge-
twijfeld nog de voorzichtige toezeggingen 
van met name Martin Bouwman van Water-
schap De Dommel kunnen herinneren: “we 
willen zeker kijken naar mogelijke andere 
initiatiefnemers en we willen ook met de 
buurt daarover in gesprek.” Dat laatste was 
ook de insteek van de Buurtraad bij de 
vervolgstappen.

Gesprekspunten
Direct na die bijeenkomst heeft de Buurt-
raad een brief gestuurd naar Waterschap 
De Dommel, met het verzoek een gesprek 
in te plannen. Daarna heeft de Buurtraad 
nogmaals een brief gestuurd met een 
uiteenzetting van onze gesprekspunten 
(zie vorige nummer op pag. 5). We heb-
ben in die brief aangegeven dat het zeer 
belangrijk is dat landschappelijke waarden 
worden behouden. Verder staat er in dat: 
‘omwonenden en andere geïnteresseerden 
de gedachte om de verdere ontwikkeling 
en planvorming bij één initiatiefnemer te 
houden nadrukkelijk niet steunen’ en dat 
het zeer wenselijk is dat ‘toekomstige plan-
vorming en gebiedsontwikkeling worden 
ingevuld vanuit een gemeenschappelijk 
gedeeld beeld’. Daarbij denken we con-
creet aan het instellen van een werkgroep 
namens omwonenden, buurtbewoners en 
(andere) belangengroepen.

Verkennende fase
Het gesprek met bestuurder Jac Hendriks 
en projectleider Martin Bouwman vond op 
maandag 4 november jl. plaats. Het was 
een open en goed gesprek, met voldoende 
begrip en ruimte voor het uiteenzetten van 
wederzijdse standpunten en inzichten, 
waaruit o.a. bleek
dat in de periode na de informatiebijeen-

De Buurtraad heeft de herontwikkeling van het terrein van de waterzuivering aan de 
Hoevense Kanaaldijk hoog op haar agenda staan en houdt een nadrukkelijke vinger 
aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen, de buurt en betrokken bestuurders. Maar wat 
hebben we nu sinds die drukbezochte informatiebijeenkomst in september gedaan?

komst geen concrete stappen zijn gezet 
met initiatiefnemer Paul de Kanter. Het 
waterschap beseft (ook) ten volle dat eerst 
enkele andere, belangrijke stappen gezet 
moeten worden, onder meer op het gebied 
van het vormgeven van bewonerspartici-
patie. 
Het traject bevindt zich nu in een verken-
nende fase. Er zijn oriënterende gesprek-
ken gevoerd met de gemeente Tilburg 
over de kaders en de subsidiegelden van 
de provincie in het kader van het project 
Vorstelijk Landschap (Landschappen van 
Allure) en er is voorzien in de informatie-
voorziening aan het Algemeen Bestuur 
van het Waterschap. Enkele leden van 
het Algemeen Bestuur hebben na bericht-
geving in het Brabants Dagblad vragen 
gesteld over de invulling van het terrein, de 
status van de ontwikkeling en de mate van 
participatie van de (directe) omgeving.
Het waterschap heeft enkele uitgangspun-
ten benoemd waaraan de ontwikkeling van 
de waterzuivering moet voldoen:
·	 Toegankelijkheid en behouden cultuur-

historische en architectuurhistorische 
waarden

·	 Passend binnen kaders Vorstelijk Land-
schap (Landschappen van Allure), 
want de  Gemeente Tilburg heeft voor 
de ontwikkeling van dit natuurgebied 
subsidie ontvangen van de provincie 
uit de ‘Landschappen van Allure’-
gelden, waarvoor het uitgangspunt is: 
‘het behoud van het landschap voor 
de toekomst.’ En ook: ‘Het betrekken 
van partijen in de regio om de natuur 
te verfraaien en slimme combinaties te 
maken met recreatie en toerisme.’

·	 Behouden van functionaliteit: het Water-
schap blijft eigenaar van het terrein, 
omdat bepaalde installaties nog opera-
tioneel zijn en (moeten) blijven. Daar-
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voor is beheer en onderhoud nodig.
·	 Veiligheid en toezicht: bij openstelling 

van het terrein voor een breed publiek 
moet de veiligheid gewaarborgd zijn en 
is toezicht nodig (‘beheerder’).

·	 Draagvlak: het Waterschap beseft ten 
volle dat er (voldoende) draagvlak 
moet zijn voor (nieuwe) initiatieven en 
mogelijkheden en wil hier de komende 
periode, samen met de Buurtraad Arm-
hoefse Akkers, in investeren.

Werkgroep en bewonersplatform
Afgesproken is dat het Waterschap een 
plan opstelt, waarin staat omschreven hoe 
zij bewonersparticipatie wil gaan vormge-
ven. Uitgangspunt is het inrichten van een 
werkgroep die adviseert, de regie krijgt en 
zich zal buigen over de kaders en rand-
voorwaarden. Het Waterschap zal “heel 
goede redenen moeten hebben om die 
adviezen te negeren, aldus Jac Hendriks. 
In de werkgroep hebben één vertegen-
woordiger van het Waterschap, één van 
de gemeente, en één vertegenwoordiger 
namens de bewoners/buurt zitting. Moge-
lijk zal ook initiatiefnemer Paul de Kanter 
daarbij aansluiten. 

Er wordt ook een overlegplatform voor 
omwonenden, bewoners en andere geïnte-
resseerden ingesteld, elke belangengroep 
ziet zich daarin vertegenwoordigd door één 
vertegenwoordiger. Vanuit dat overlegplat-
form zit ook iemand in bovengenoemde 
werkgroep. 
Dit proces zal vanaf 2018 starten.

Nieuwe ontwikkelingen
Waterschap De Dommel houdt de Buurt-
raad op de hoogte van (nieuwe) ontwikke-
lingen en stappen in bewonersparticipatie. 
Vanuit de Buurtraad zullen we degenen 
die hebben aangegeven hiervoor interesse 
te hebben per mail op de hoogte houden. 
Bovendien plaatsen we geregeld bericht-
jes via ons Facebook-account en via de 
buurtkrant.

Als je per mail op de hoogte gehouden wilt 
worden, stuur dan een berichtje naar 
7 buurtraad@armhoefseakkers.nl. 
Alle documenten zijn in te zien op de web-
site van de buurt: www.armhoefseakkers.nl, 
kijk daarbij onder ‘Dossier Waterzuivering’.

Het terrein van het voormalige rioolgemaal nodigt uit voor recreatie, maar vereist ook 
de nodige veiligheidsmaatregelen vanwege de verschillende bassins
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Chinees  -  Hollands 

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

Mini loempia’s 

Gebakken banaan 

Babi Pangang 

Foe Yong Hai 

Kip Ketjap 

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	
 

30 kunstenaars hadden hun atelier openge-
steld voor de bezoekers die in een gestage 
stroom hun weg vonden door het gebouw 
van het vroegere St. Elisabethziekenhuis. 
Met gekleurde lijnen was een looproute 
aangegeven, maar de meesten dwaalden 
gewoon wat rond. Het is verbazingwekkend 
hoeveel verschillende kunstvormen in dit 
markante gebouw een plekje hebben ge-
vonden. Van de kelder tot de zolder, overal 
zijn de ruimten volledig benut.

Ruimte
Voor graficus en schilder Nel Donkers 
was het opnieuw een uitdaging mensen 
te vinden die deze dag met haar wilden 
organiseren: “Er komt toch heel veel bij 
kijken, wil je het goed doen. En eigenlijk is 

Carré binnenstebuiten                                                 Jaap van Loon
Wat is er nu mooier dan in gesprek te gaan met een kunstenaar die heel gepassio-
neerd uitleg geeft over zijn werk? Op de open dag van Stichting Carré op 5 november 
jl. was er alle tijd en – soms krappe – ruimte voor.

het gebouw niet zo geschikt om de kunst-
werken goed tot hun recht te laten komen. 
Er zijn veel donkere hoeken en sommige 
atelierruimten zijn zo klein, dat het met 
drie vier bezoekers meteen al vol lijkt. Wat 
dat betreft missen we in Tilburg echt een 
behoorlijke expositieruimte. Daar zou de 
politiek toch warm voor moeten lopen, want 
onze stad herbergt heel wat goede kunste-
naars. Op een gegeven moment trekken 
die echt weg.” 
En inderdaad staan we even later bij 
schilder Caspar Westenburgen op nog 
geen meter afstand te kijken naar een groot 
werk, waarin een medewerkster van de 
EHBO de ene na de andere ontdekking 
doet. “Ik heb geleerd afstand te nemen”, 
vertelt Caspar, “dan overzie je het geheel 
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en zie je waar je juist nog iets moet toe-
voegen.” En een schilderij een kwartslag 
draaien? “Ik gebruik inderdaad een foto van 
mijn werk om te kijken op welke wijze deze 
het best tot zijn recht komt.”

Aandacht
Door naar de bewerkte houtsculpturen van 
Ton Naron die in Noord-Frankrijk stronken 
van bomen vindt die hij vervolgens bewerkt 
met epoxyhars. Een enorme adelaar is de 
blikvanger in zijn atelier. De kunstwerken 
van urban artist Joep van Gassel zijn vooral 
buiten te zien. Hij maakte o.a. de schilderin-
gen op het viaduct aan de Ringbaan Oost. 
“Ik heb ze onlangs nog opgeknapt”, vertelt 
hij. “Toen ik het schoonmaakte trok ik geen 
belangstelling, maar bij het (over)schilde-
ren had ik volop aandacht van passanten.” 
Tja, aandacht hebben en aandacht krijgen, 
vaak hebben we niet eens in de gaten waar 
kunst ‘verstopt’ zit. 
Binnenkijkend in de ateliers komen we de 
meest uiteenlopende kunstvormen tegen. 
Van beeldend mini-kleiwerk van Osip 
Schoenmakers tot schitterende kostuums 

van – leerlingen van – Veronica Vaes. Van 
prachtig bewerkte fotografie van Wout van 
de Wouw tot viltster Carla van Iersel of de 
ontwerpen van Marleen Hertogs. Maar ook 
restauratieateliers van Diede (schilderijen) 
en Allaert Plasman (blaasinstrumenten).
Eigenlijk teveel om allemaal te beschrij-
ven. Daarom was het mooi, dat voor alle 
bezoekers een door Usan van Mourik van 
Kaaimansontwerpers fraai vormgegeven 
cadeau klaar lag met een verzameling af-
drukken van het werk van alle deelnemers. 
Op pagina 24 en 25 vind je ook nog een 
impressie door de fotocollage van Toine 
Kocx.

Inmiddels is Ateliers Tilburg ook verhuisd 
naar Carré en heeft zij de panden en gron-
den in eigendom verworven. Hierdoor kan 
het gebouw verder opgeknapt worden. Er 
is al overal Wifi aangelegd en de verwar-
mingsinstallatie vervangen. Daarnaast zijn 
er plannen om het vooraanzicht aan de Jan 
van Beverwijckstraat open te breken en te 
vervangen door een glazen wand.

Vuurwerk en dieren: een slechte combinatie                     Corin Sweegers 
 
De verleiding is groot om voor 31 december al vuurwerk af 
te steken. Dat mag officieel niet, maar gebeurt stiekem 
natuurlijk toch. Half november was het al raak en kwam er 
een flinke knal tussen de paarden terecht. Het liep net goed 
af. Toch wil ik iedereen die vuurwerk afsteekt vragen om 
zeker rekening te houden met de vele dieren in de wijk en 
in het buitengebied. Honden, katten, schapen, paarden en 
andere dieren met een goed gehoor schrikken enorm van 
de onverwachtse knallen. Gooi nooit vuurwerk naar de 
dieren toe. Van schrik kunnen ze weglopen, uitbreken, 
bijten of wat dan ook.  
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Welkom Theo

Ben je 58, word je ‘welkom thuis’ geheten als ‘jongen van de stad’. Welkom als nieuwe 
burgemeester van onze stad. Het was leuk om te zien hoe je met een gezicht als een 
Honigkuchenpferd (sommige Duitse woorden zijn niet te vertalen) rondliep tussen de 
zeshonderd Tilburgers die bij je installatie waren.
Ik heb je een boek over de Armhoefse Akkers gegeven.  Dat bruine pakje, zelf ingepakt, 
wat je wel kunt zien. Ik heb erin geschreven: Wees welkom in Tilburg, wees welkom in de 
Armhoef. 

Tijdens je handschudrondje in 013 zei je dat je met belangstelling de ontwikkelingen 
rond een nieuwe spits van de Sacramentskerktoren volgt en heel benieuwd bent wat het 
gaat worden. Je kent Armhoef zei je, als geboren Tilburger van de Ringbaan-Oost. En je 
zei dat je snel een keer langskomt omdat je de mensen in de buurten en wijken wil leren 
kennen. Je bent welkom, waarschijnlijk zijn wij de eerste met onze twee A’s: Armhoefse 
Akkers. Welkom in het ‘dorp in de stad’ zoals we onszelf graag noemen, een wijk met ruim 
vierduizend inwoners. Een witte wijk waar mensen tevreden leven. Jonge gezinnen en ou-
deren door elkaar. Kritische mensen die zich roeren als ze het ergens niet mee eens zijn. 
Bedenkt de gemeente iets leuks: een pontje tussen Armhoef en Jerusalem, wil niemand het 
voor zijn deur. 

Ik neem aan dat je op de fiets komt want ik hoorde van de stadgenoot Commissaris van de 
Koning dat je vòòr je benoeming al vrolijk rondfietste in de stad. 
Als je komt beginnen we bij Theo Pastoor met een worstenbroodje. Kijken even bij onze 
vrienden van Amarant in het Casino binnen. Fietsen we met eerbied langs het kerkhof 
en langs Jan Wier waar goed voor mensen gezorgd wordt. Dan over de Ringbaan richting 
kanaal. Een kroketje bij Van Gool of Chopin, jij mag kiezen. Daarna even een biertje bij 
Zomerlust. Even wachten bij de oudste draaibrug van Nederland die open is. En dan gaan 
we een hapje eten bij ‘Te Koop’ een goeie geheimtip. Klaartje van Blossom heeft voor een 
tafelboeket gezorgd.

Je zult zien dat de winkels die hier in jouw jeugd waren niet meer zijn. Ooit waren het er 
meer dan honderd in onze wijk. De vooruitgang zullen we maar zeggen. En als je een huis 
zoekt, ik zou het wel weten. Mooier dan in Armhoef vind je niet. 
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Wijkkwis 2018 in de maak                                                       Jaap van Loon 
 
Er wordt alweer druk nagedacht en overlegd in het kleine selecte groepje dat opnieuw 
voor een Wijkkwis in onze wijk gaat zorgen. Heb je de data al in je agenda aangekruist? 
26 mei speelavond en 16 juni de uitslagavond! 
 
Het groepje is gelukkig met een paar mensen uitgebreid en bruist alweer van ideeën en 
plannen zo bleek twee weken geleden. Er wordt gewikt en gewogen om de succesvolle editie 
van dit jaar zeker te evenaren.  
 
Opzet 
In grote lijnen blijft de opzet ongewijzigd. Vorig jaar kregen de 
deelnemers 125 vragen voorgeschoteld en een stuk of tien doe-
opdrachten. Daarvoor moest men het huis uit om bepaalde 
opdrachten te kunnen doen. Vandaar dat men bijvoorbeeld mensen 
in oude reiskleding en een koffer richting station zag gaan, of een 
speurtocht maken door de wijk naar de letters van een woord. 
Prachtige filmpjes over onze wijk werden aangeleverd voor de 
meesterproef die opgedragen was aan oud-wijkbewoner Jaap 
Rietveld. Deze zullen in Canada echt indruk hebben gemaakt! 
 
Doe je weer mee? 
Zorg ervoor, dat je een team samenstelt van 10-15 personen van (oud)wijkbewoners en 
reserveer de gehele avond! Wil je eerst weleens kijken wat het allemaal inhoudt? Op de 
website : www.armhoefseakkers.nl is de complete Wijkkwis van 2017 met antwoorden en 
uitslag terug te vinden.  
 
Alvast een voorproefje voor de kerstvakantie. 
 
1. Waar zijn onderstaande foto’s in en rond onze wijk gemaakt? 

 

   
a.  b.  c.  

 
2. De Heile Schoorstraat is een verwijzing naar een _______________ zoals beschreven in 

het boek ‘de Verdeeling van de Tienden van 1778’. 
 

3. Waar gaat dit over: 12 tot 15 per worp; samenzijn in rotten; gestreepte pyjama’s en 
keilers? _________________ 
 

4. In de jaren zestig kende onze wijk een eigen bandje. The Music Makers (T.M.M.). Dat 
was echter hun nieuwe naam. Onder welke naam trad het sextet eerder op? 
__________________________________ 
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Inmiddels getrouwd met Manon en met 
4 kinderen besloten zij in 1999 om zich 
in Nederland te vestigen. Zij vonden een 
mooi huis in de Professor Dondersstraat 
en Pim ging als algemeen kinderarts en 
kinderoncoloog aan het werk in het Elisa-
beth Ziekenhuis in Tilburg. Dit gaf ook meer 
uitdaging dan alleen oncologie, was afwis-
selender, met allerlei problemen en veel 
meer verschillende patiënten. 

Oncologie
Bij oncologie ben je supergespecialiseerd 
en heb je daardoor maar een paar 
patiënten, die je dan intensief jarenlang 
begeleidt. Naast arts heeft Pim allerlei 
organisatorische taken op zich genomen 
in het huidige ETZ. “In de kinderoncologie 
is in de loop der jaren de behandeling erg 
veel veranderd”, vertelt Pim. “Al deden 
we vroeger ons werk ook nauwkeurig en 
zorgvuldig en was patiëntencontact erg 
belangrijk, maar de overlevingskans was 
toen ca. 20-30 %. Dat ligt nu beduidend 
hoger 80-85% van de kinderen geneest. 
Het mooiste is dan als zo’n genezen 
kind ook echt zijn of haar leven heeft 
terug gekregen, jaren later trouwt en zelf 
kinderen krijgt en je dat laat weten middels 
een kaartje.” Pim praat gedreven over zijn 
werk. Toch geeft het hem een opluchting 
om per 1-1-2018 definitief te kunnen 
stoppen met werken.

Buitenom
Echtgenoot Manon had haar eigen cate-
ringbedrijf opgebouwd en ze wilden graag 
in het buitengebied van Tilburg gaan 
wonen. In 2008/2009 deed de gelegen-
heid zich voor om in te schrijven voor de 
aankoop van Broekstraat 4 in Moeren-
burg. Ze maakten een prachtig plan voor 
een vergaderruimte, B&B, theetuin om de 
locatie om te bouwen van een “vervallen” 

Pim van Dijken neemt afscheid                                  Corin Sweegers
Pim van Dijken (65) neemt per 1 januari afscheid als kinderarts in het ETZ. Vanaf 1983 
is hij werkzaam geweest als kinderoncoloog en hematoloog. Eerst in Utrecht, twee 
jaar in Amerika Havard, zes jaar in het Midden-Oosten Saoedi Arabië. 

Pim van Dijken

boerderij naar Buitenom. Pim werkte toen 
nog fulltime als kinderarts en hielp Manon 
zoveel mogelijk. Tijdens de grote verbou-
wing , zonder architect, van de boerderij 
en de Vlaamse Schuur namen ze zelf in 
samenwerking met de aannemer ad hoc 
allerlei beslissingen. Van de plaats van een 
stopcontact tot de indeling van de keuken. 
Pim: “We hebben veel geluk gehad met 
de grote hoeveelheid leuke ideeën die we 
van allerlei mensen om ons heen kregen. 
Ik ben een Pietje precies en in het begin 
was het zoeken, maar inmiddels is alles 
gegroeid en draait de Vlaamse Schuur 
oftewel Buitenom prima.” 

Eigen teelt
Naast het helpen in de horeca, vindt Pim 
tuinieren heerlijk. Voor hun eigen catering 
verbouwen ze onder andere aardappelen, 
bonen, pompoenen, courgette en heel 
veel kruiden. Ze hebben inmiddels wel 
in de gaten dat de tuin erg veel tijd kost. 
Manon noemt het “een grote oorlogsvoe-
ring.” Naast tuinieren heeft Pim als hobby 
boogschieten. Dat doet hij bij de Meierijers 
in Udenhout. Hij is fanatiek en competitief, 
altijd al geweest. Achter het huis staat dan 
ook een eigen doel om te kunnen oefenen 



29

met pijl en boog. “Ik moet wel iets licha-
melijks te doen hebben. Dat heb ik altijd 
gedaan naast mijn werk, al was er vaak te 
weinig tijd voor. Ik wilde in elke sport die ik 

beoefen goed zijn. Daarnaast krijgen we nu 
meer tijd voor de kinderen. Misschien gaan 
we wel wat meer op vakantie.” Pim zal zich 
dus niet gaan vervelen.

Geen TV op stand-by, geen telefoonopla-
ders in het stopcontact laten zitten, zoveel 
als mogelijk overstappen op ledverlichting, 
of gewoon je energieverbruik in huis eens 
een tijdje bijhouden. Bewustwording is de 
basis, zo werd een groepje buurtbewoners 
op donderdag 2 november jl. voorgehou-
den.

Buurkracht
Voorafgaand aan de bijeenkomst had 
Armhoef Bespaart in een deel van de 
wijk een enquête uitgezet om de wensen, 
interesses en behoeften van buurtgenoten 
te peilen. Buurtgenoot Frans van Bakel 
presenteerde de resultaten, waaruit bleek 
dat veel buurtgenoten isolatie belangrijk 
vinden en meer dan de helft van hen is 
geïnteresseerd in een postcoderoosproject: 
zonne-energie opwekken op andermans 
dak. Hiervoor zou bijvoorbeeld het dak van 
Bs. Armhoefse Akkers gebruikt mogen wor-
den. Frans vormt samen met Nel Toemen, 
Hein Jacobs en Ger Pepels het buurtteam 
Armhoef Bespaart, met als doel: een flinke 

Armhoef Bespaart                                                               Jaap van Loon
Op de dag dat de 100e deelnemer uit onze wijk zich aanmeldde voor Buurkracht Arm-
hoefse Akker werd een interessante infoavond georganiseerd. Energiebesparende 
maatregelen tref je vooral door vaak heel simpele handelingen thuis.

impuls geven aan energiebesparing in onze 
wijk. Middels : www.buurkracht.nl/buurten/
armhoefse-akkers-tilburg kun je je aanmel-
den, waardoor je o.a. je eigen energiever-
bruik kunt volgen, maar ook vergelijken met 
andere bewoners uit onze wijk.

Isolatie
Via Buurkracht kan ook een onafhankelijke 
energieadviseur ingeschakeld worden die 
de besparingskansen in een buurt in beeld 
brengt aan de hand van een quickscan 
van de buurt. Zo leverde een uitgebreider 
onderzoek van Armhoefstraat 53 een mooi 
aantal besparingstips op die gepresenteerd 
werden door Alexander Berk: “De beste 
besparingen haal je met isolatie, vooral 
van de daken, zonnepanelen en HR++-
glas. Het isoleren is tegenwoordig relatief 
goedkoop, zodat de terugverdientijd ook 
relatief kort is.”  
Overigens kan via Hein Jacobs een warm-
tecamera geleend worden, waarmee je 
foto’s van de buitenkant van je huis kunt 
maken. Daarop is dan precies te zien, waar 

de ‘warmtelekken’ zich 
bevinden. Zo heeft Hein 
ook stekkers te leen, waar-
mee je kunt kijken welke 
elektrische apparaten veel 
stroom gebruiken. Buurt-
genoten die willen zien hoe 
warmtedicht hun huis is, 
kunnen zich melden via de 
hierboven genoemde site.

Ledlampen
Echt besparen doe je ook 
door over te stappen op 

Aandacht voor de presentatie van buurtbegeleider 
Irmy van Paassen van Buurkracht
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ledverlichting. Maar kan dat zomaar? “Ja”, 
was het korte antwoord van Jeroen van Agt 
die met OliNo, een onafhankelijk testinsti-
tuut voor ledverlichting heeft, dat al meer 
dan 2100 soorten ledlampen heeft doorge-
meten. “Ledlampen zijn er in vele soorten 
en maten, goede en minder goede”, legt 
Jeroen uit. “Er zijn inmiddels zoveel typen 
op de markt, dat je wel kunt stellen dat alle 
gloeilampen door ledlampen vervangen 
kunnen worden. Wel een waarschuwing: 
de meeste dimmers zijn niet geschikt voor 
het gebruik van ledlampen. Voor de gebrui-
ker is het vaak ook lastig om de juiste te 

vinden. Vroeger werd alles in Watt gemeten 
en tegenwoordig gaat het over Lumen. Op 
onze site: : http://www.olino.org/advice kun 
je heel gemakkelijk uitzoeken wat voor een 
lamp je nodig hebt, wat de voor- en nadelen 
zijn, maar ook waar je de lamp het beste 
kunt kopen.”

Al met al een prima avond. Buren die erbij 
waren, hebben er echt iets van opgestoken. 
En het team Armhoef Bespaart heeft weer 
heel wat aanknopingspunten om verder te 
denken over wat ze in en met de buurt kun-
nen doen. Hulp is daarbij erg welkom.

Erbij zat een lijstje van de nieuwe automa-
ten en de dichtstbijzijnde was niet in onze 
wijk. Sommige wijkbewoners waren daar-
door bang dat dus de gewone brievenbus-
sen hier weg zouden gaan. 
Maar dit is zeker niet het geval. De plaats 
van de gewone brievenbussen is nog niet 
zo lang geleden bekeken. En zoals ze nu 

Brievenbussen blijven
Enkele weken geleden kregen veel wijkbewoners een brief van Postnl in de bus. 
Daarin stond dat er nieuwe Pakket- en briefautomaten zouden komen, die de oude 
brievenbus vervangen. 

staan, blijft het voorlopig. De grote pakket-
bussen komen op de betreffende punten in 
de plaats van de gewone brievenbus daar. 
Je kunt daarvan gebruikmaken. Maar geluk-
kig kan iedereen dus met zijn/haar post ook 
nog gewoon bij de vertrouwde brievenbus in 
de wijk terecht.

Het idee is afkomstig van KBO-Sacrament, 
maar al sinds de eerste eterij op 12 juni 
2014 wordt de organisatie in eendrachtige 
samenwerking met het Senioren Netwerk 
Armhoefse Akkers voorbereid en uitge-
voerd. Van beide organisaties zijn er twee 
personen actief met de planning en de 
organisatie.

Ontmoeten
Wat maakt die avond nou zo gezellig? 
Volgens Ineke van Kasteren, één van de 
drijvende krachten achter het seniorendiner: 
“Mensen ontdekken dat samen met ande-
ren eten gewoon heel leuk is. Doordat er 

Seniorendiner: smakelijk én gezellig                                     Jaap van Loon

Deze maand wordt alweer voor de 25e keer een seniorendiner georganiseerd. Met 40-
50 en soms nog meer eters blijkt de organisatie een schot in de roos te zijn, waarbij 
de ambiance van de Pelgrimhoeve ook heel goed past.

geen tafeltjes gereserveerd kunnen worden, 
komen de gasten ook met andere eters in 
contact. Het sociale aspect van ontmoeten, 
blijkt heel belangrijk. Er hangt altijd een 
heel prettige sfeer en mensen die voor de 
eerste keer komen, hebben al gauw contact 
met anderen. We zien ook bijna iedere keer 
wel nieuwe gezichten, zodat er altijd een 
behoorlijke groep mensen aanschuift.” 

Luxer
Van meet af aan is cateraar Jürgen van 
Poppel van JP Maaltijden degene die voor 
het eten zorgt: “Ik maak alles vers en houd 
rekening met de groep mensen. Bij jullie 
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Superkok Jürgen van Poppel 
(foto John Geerts)

in de wijk houden ze bijvoorbeeld van wat 
luxer eten. Ik bereid mijn maaltijden met 
minder zout, let o.a. op het vetgehalte en 
zorg ervoor dat het niet te pittig is. Ik zorg 
gewoon voor een gezonde maaltijd die ik 
diezelfde dag in mijn keuken in de Reeshof 
klaarmaak. Salades of cocktails maak ik ter 
plekke, zodat alles gegarandeerd heerlijk 
vers op tafel komt. Samen met enkele 
helpers zorg ik ook voor de bediening en 
mensen kunnen ook altijd nog een keer la-
ten opscheppen. Dat is fijn om te zien, want 
dan weet ik dat het in de smaak valt.”
Overigens kunnen ook particulieren van de 
diensten van JP Maaltijden gebruikmaken. 
Jurgen: “Ik verzorg ook barbecues, of bij-
voorbeeld lekkere hapjes bij een borrel. Bel 

me maar, dan komen we zeker tot een mooi 
product op maat.” Jürgen is bereikbaar via 
( 06 129 489 74.

Planning
Ook in 2018 staan er weer seniorendiners 
op het programma. Ineke: “We kijken bij de 
planning altijd naar de momenten waarop 
de buurtkrant verschijnt, want daarin kon-
digen we de avond en het menu aan. Die 
menu’s stellen we als werkgroep zelf samen 
uit verschillende menu’s die van de cateraar 
komen. In samenspraak met hem maken 
we de definitieve keuze en daarbij is het 
belangrijk dat we variëren en dat de kosten 
beperkt blijven. Het moet immers betaalbaar 
zijn. Natuurlijk stemmen we alles ook af met 
Willy en Peter van de Pelgrimhoeve die er 
altijd prima voor zorgen dat de zaal is inge-
richt en aangekleed. Doordat de mensen 
zich op tijd moeten aanmelden, kunnen we 
een paar dagen tevoren met de cateraar af-
stemmen hoeveel mensen er komen. En het 
gebeurt maar zelden dat iemand er niet is.”

Nog nooit geweest en het misschien toch 
willen proberen? Houd het wijkblad in de 
gaten en schuif een keertje aan. Je weet 
niet wat je mist! Meer informatie? Bel naar 
( (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren) of 
stuur een mail naar 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl.

Inschrijven voor het feestelijke diner van 20 
december kan nog tot en met 13 december. 
Het formulier stond in de vorige buurtkrant.

Langzaamaan druppelen de mensen binnen 
en krijgen het ‘meejkwèkbuukske’ uitgereikt 
door Klaartje van Blossom Bloembinders. 
Als pianist en entertainer Hein van Berkel 
om 20.30 uur wil beginnen, zijn er zo’n 40 
mensen aanwezig. Gelukkig blijven er men-
sen binnenkomen en zijn er uiteindelijk ruim 
60 aanwezig.

‘Heel Armhoef zong’                                                       Debbie de Weijer

Zaterdag 18 november was het zover: “Heel Armhoef zingt” in de Pelgrimhoeve. 
Gewoon gezellig samen liedjes zingen en een kansje maken op een prijs in de loterij.

Meezingers
Hein trapt af met Guus Meeuwis (“Het is 
een nacht”), gevolgd door Koos Alberts (“Ik 
verscheurde je foto”) en Corrie Konings 
(“Huilen is voor jou te laat”). Alle drie echte 
meezingers en dat doen de aanwezige 
mensen dan ook. Zodra er echter een 
Engels nummer aan de beurt is (Cup song), 
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Overnachtingen gezocht 
 
Jelena Kostic, Nederlands/Servisch choreo-
graaf woont en werkt al meer dan 10 jaar in 
Tilburg. Zij zoekt tijdelijke woonruimte voor 
haar dansers in de periode van 22 januari 
t/m 23 februari. In deze periode creëert zij 
een nieuwe productie: (UN)BOUND. De 
dansers en co-werkers zijn de gehele dag 
in de weer, maar moeten wel ergens slapen 
gedurende die maand in Tilburg. 
Heeft u plek en wilt u helpen? Meer info 
over Jelena Kostic en haar werk en wensen 
vindt u op: :  www.jelenakostic.com	 
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Activiteiten bij Were Di 
Vrijdag 01/12	 Tweede cursusdag voor jeugdscheidsrechters. 

Hieraan nemen deel 11 jeugdleden van Were Di 
en 1 jeugdlid van FC Tilburg	

	

Vrijdag 15/12 Darttoernooi voor de jeugd van JO15 tot en met 
JO19 

Donderdag 28/12 van 10.00 uur tot 17.00 uur een mini-
oliebollentoernooi voor JO8 tot en met JO13 

Zaterdag 06/01 Gaan onze leden weer Driekoningen-zingen 
Zaterdag 13/01 Jaarlijkse Nieuwjaarsloop en nieuwjaarsreceptie 
Donderdag 08/02 Tonpraoten 

Overigens had Were Di ook een mooi succes in de Rabobank Clubkascampagne. Leden 
van de Rabobank mochten zelf stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging. Het 
leidde tot een fantastisch bedrag voor deze voetbalclub van maar liefst: € 1.312,95. 

	

wordt het toch een beetje lastiger om te 
tekst goed mee te zingen en is het volume 
aanzienlijk zachter dan de voorgaande 
Nederlandstalige nummers.
Tussen het zingen door is er natuurlijk tijd 
voor een korte pauze om de keel te smeren. 
Ook wordt er nog gezongen voor de jeug-
dige en jarige Els (31 jaar).

Quiz
Als verrassing heeft Hein van Berkel een 
Kahoot-quiz in elkaar gezet. Antwoorden 
kun je per telefoon doorsturen, waarna 
het resultaat direct op het grote scherm te 
zien is. 20 deelnemers (alleen, in duo’s of 
in groepjes) doen hieraan mee met hun 
mobiele telefoon. Tussendoor is te zien 
wie er bovenaan staat. Helaas ontvangt de 
winnaar ‘MenM’ geen prijs. Maar we weten 
wel hoe onder anderen een G-sleutel eruit 
ziet, wat Crescendo betekent, dat componist 
Fréderic Chopin uit Polen komt en dat de 
wijsjes van ‘zie ginds komt de stoomboot’ 
en ‘zwarte piet ging uit fietsen’ identiek zijn. 
Weer wat geleerd dus op deze avond.

Ook volgt er nog een loterij en natuurlijk 
worden er nog heel veel nummers meege-
zongen. Al met al een waardig vervolg op 
het ‘Liedjescafé’. Het was heel gezellig en 
zeker voor herhaling vatbaar met hopelijk 
dan wat meer aanwezigen.

Hein van Berkel achter de piano
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In de Lancierstraat is opa Hooijen ooit be-
gonnen met een koeriersdienst. In het begin 
ging dat transport altijd met paard en wa-
gen. Op deze locatie werden ook al paardrij-
lessen gegeven. De kinderen Hooijen zijn 
allemaal in vaders voetsporen getreden. In 
het transport en/of met de paarden. Zoon 
Frans had zijn oog laten vallen op de Broek-
straat 9 voor zijn transportbedrijf. Maar voor 
hij daadwerkelijk hier kon beginnen, bleek 
het al te klein. Broer Cees zag er wel wat in. 
In1957 werd aan de Broekstraat 9 daarom 
Manege Hooijen opgericht. Inmiddels is 
het de oudste nog bestaande manege van 
Tilburg. 

Sinterklaas
Cees Hooijen sr. (84) gaf paardrijlessen, 
had ook volop pensionstalling en ver-
huurde (trouw)koetsen, rijtuigen en huifkar-
ren. Daarnaast hebben ze vele jaren een 
Koetsenmuseum uitgebaat. Cees hield zich 
vooral bezig met de paarden, lesgeven, rij-
den, stallen en zijn vrouw Netty zorgde voor 
alles er omheen, zodat de koetsen er netjes 
uitzagen als er bijvoorbeeld een trouwerij 
gereden moest worden. Er werden mooie 

Manege Hooijen bestaat 60 jaar                                    Corin Sweegers
Veel wijkbewoners zijn er vast wel eens geweest voor een paardrijles, of een feestje in 
de feestzaal. Dit jaar zit manege Hooijen alweer 60 jaar in Moerenburg, maar dat was 
lange tijd geen wet van Meden en Perzen.

ponykampen en wedstrijden georganiseerd. 
Het paard van Sinterklaas Americo heeft er 
jarenlang op stal gestaan en stond elk jaar 
klaar in de Piushaven voor de intocht van de 
Goedheiligman, samen met een stel edel-
lieden van de manege.
Ruim 25 jaar was er onzekerheid of Manege 
Hooijen aan de Broekstraat kon blijven 
zitten in verband met de komst van de 
Noord-Oost-tangent, maar ook vanwege de 
mogelijke ontwikkelingen in Moerenburg. 
Als er woningbouw zou komen, zouden ze 
misschien moeten verhuizen, maar met de 
komst van het nieuwe bestemmingsplan in 
2010 kwam er een eind aan deze onzeker-
heid. Eindelijk kon er gewerkt worden aan 
de toekomst van de manege. Een paar jaar 
geleden werd er een nieuwe rijhal gebouwd 
achter het bestaande complex met de afme-
tingen van de huidige dressuurringen. 

Vereniging
De oudste manege van Tilburg is al 60 jaar 
de thuisbasis van PSV de Hoefslag. “De 
vereniging is blij dat zij al die jaren de luxe 
hebben om thuis te zijn in deze gemoe-Een foto uit de beginjaren 

De huidige eigenaar Kees jr.     
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delijke, gezellige manege, midden in het 
mooiste stukje van Tilburg. Van hieruit kun 
je mooie buitenritten met je paard maken 
naar de bossen van Oisterwijk.”
Inmiddels zit de volgende generatie aan 
het roer. Cees sr. heeft nog wel een kleine 
vinger in de pap en doet elke dag wel zijn 
ronde over het complex. Zoon Kees jr. heeft 
naast de paardrijlessen, de pensionstallen 
en de exploitatie van een feestzaal, het hart-
stikke druk met zijn tramverhuur. Een paar-
dentram die niet meer wordt voortgetrokken 
door 2 pk, maar een zware trekker. Echt een 
feestje voor de deelnemers. Alle kampioe-
nen bij RKSV Were Di hebben wel een ritje 
in de beruchte paardentram gemaakt! 

Kees jr. is altijd in voor een feestje. In 
tegenstelling tot senior die altijd graag een 
paard voor een koets of rijtuig spande en 
zelf ook een zeer bedreven wedstrijdmenner 
is geweest, geeft junior de voorkeur aan de 
tractor. Hij is ook nog weleens op de rug van 
een paard te vinden, maar op een koets is 
niet zijn ding. 

Proficiat met jullie 60-jarig bestaan en we 
hopen dat Manege Hooijen gerund door, 
Kees en Susan, samen met dochter Yfke 
nog lang als manege in Moerenburg te 
bezoeken zal zijn. 

Bron: Marij Mertens                                       

Na de verhuizing in oktober is de aannemer 
gestart met de inpandige sloop van deze 
gebouwen. Om de spullen af te voeren zijn 
rondom de gebouwen containers geplaatst 
zodat er met zo weinig mogelijk overlast, 
qua verkeersbewegingen en afval, gewerkt 
kan worden. Ook heeft de aannemer hek-
werken geplaatst op de binnenzijde van het 
terrein. Binnen deze hekwerken staan con-
tainers met materialen voor de renovatie. 
Naar verwachting gaat de inpandige sloop 
nog duren tot medio december.

Verkoop gebouw 11 uitgesteld
In een van de vorige edities van de wijkkrant 
hebben wij een oproep geplaatst om mee te 
denken in de wensen met betrekking tot de 
verkoop van gebouw 11. Er vonden hierover 
een aantal gesprekken plaats en in deze 
gesprekken hebben wij kunnen horen hoe 
de omgeving en Buurtraad denken over mo-
gelijkheden en wensen rondom de verkoop. 
Echter, ontwikkelingen gaan snel en daar-
door heeft het bestuur van GGz Breburg 
vooralsnog besloten het proces om dit 
gebouw te gaan verkopen stop te zetten. De 
huidige gebruikers blijven er voorlopig ge-

In de vorige wijkkrant hebben we u bericht over de verhuizing en renovatiewerkzaam-
heden bij GGz Breburg op Jan Wierhof 1, 2 en 3. Wat is de stand van zaken?

Renovatie gestart van gebouwen 1, 2 en 3 Jan Wierhof     Ruben Meulman

woon werken. De bewoners en Buurtraad, 
waarmee we in gesprek zijn gegaan, zijn 
hierover geïnformeerd en er is afgesproken 
hen op de hoogte te brengen als het proces 
van verkoop toch weer wordt opgestart.

Heeft u vragen? Of wilt u een melding 
of klacht doorgeven in verband met dit 
onderwerp, dat kan via het e-mailadres               
7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.
nl of neem telefonisch contact op via                 
( 088 016 1616.

Gebouw 11 nog niet in de verkoop
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Een aantal buurtbewoners had bij de 
gemeente bezwaren ingediend tegen het 
bouwplan, dat overigens al dateert van 
2012. Zij hadden zich verenigd in het 
buurtcomité ‘Behoud Woongenot Spoorlaan 
– Nieuwe Bosscheweg’ met Chris Nieuwen-
hoven, woonachtig aan de Spoorlaan als 
boegbeeld.

Rond de tafel
Chris heeft de afgelopen drie maanden heel 
veel werk verzet om direct omwonenden en 
projectontwikkelaar Balt v.d. Made rond de 
tafel te krijgen. Het feit, dat de plannen jaren 
geleden al grotendeels door de gemeente 
waren goedgekeurd – ondanks de afwij-
kingen in het bestemmingsplan -, was een 
teleurstelling voor met name bewoners aan 
de Nieuwe Bosscheweg die hun privacy 
aangetast zagen. Er komt immers nogal een 
kolos van een gebouw te staan met par-
keergelegenheid grenzend aan het smalle 
Pelgrimspad, dat overigens een openbaar 
doorgaande weg is. Overleg tussen alle par-
tijen verliep niet geheel vlekkeloos. Logisch 
dus, dat er alsnog een aantal bezwaren 
werden ingediend tegen de bouwaanvraag. 
Deze zijn door de gemeente behandeld in 
een openbare hoorzitting op 3 november 

Nieuwbouw aan de Spoorlaan
Op niet al te lange termijn zal begonnen worden met de sloop van het verpauperde 
Melissantpand aan de Spoorlaan. Ervoor in de plaats komt een appartementencom-
plex met vijf woonlagen.

jl. Daarin kwam vanuit de gemeente het 
advies aan de buurtbewoners om zelf bv. 
via hun rechtskundige bijstand te informeren 
naar de ruimte m.b.t. de afwijkingen t.o.v. 
het bestemmingsplan. Dat is door enkele 
bezwaarmakers ook gedaan.

Convenant
Vervolgens is er druk mailverkeer geweest 
en lukte het Chris Nieuwenhoven op 23 
november jl. zowaar om met de projectont-
wikkelaar uiteindelijk tot een convenant te 
komen, waarna alle bezwaarmakers hun 
bezwaar hebben ingetrokken. In dit con-
venant is geregeld dat Balt v.d. Made een 
groenontwerp met een gesloten bomenrij 
voor het parkeerterrein realiseert, zodat de 
inkijk vanaf de appartementen in de tuinen 
bemoeilijkt wordt. Dit plan wordt door een 
tuinarchitect gemaakt en de bezwaarma-
kers krijgen inspraak in het type bomen wat 
geplant wordt. Tevens is afgesproken dat 
het omstreden dakterras op de 4e verdieping 
niet voor algemeen gebruik wordt en de om-
heining hiervan gemetseld wordt. Daarnaast 
wordt directe buurman Hein van Berkel be-
trokken bij een overleg over wat voor soort 
scherm er op de kop van de galerijen gaat 
worden geplaatst.

Nog geen dag na het te-
kenen van het convenant 
was er al bedrijvigheid op 
het terrein om te bekijken 
welke voorzieningen er 
voor de sloop en bouw 
noodzakelijk zijn. Het kan 
nu dus rap gaan, zodat 
over een jaar het aanzicht 
van de Spoorlaan dras-
tisch veranderd is.

Het verpauperde pand
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Goed idee als u net nieuw in de wijk bent 
komen wonen, voor de feestdagen, voor de 
kinderen of bijvoorbeeld voor een oud-wijk-
bewoner. In de buurt zijn de boeken voor de 
speciale prijs te koop bij Blossom Bloembin-
ders en bij de Pelgrimhoeve.

Armhoefse Akkers tussen binnenstad en 
buitengebied
Dit luxe uitgevoerde boek telt meer dan 200 
pagina’s met meer dan 300 foto’s. Er komen 
heel veel verschillende kanten van onze 
mooie wijk in aan bod. Zo zijn er hoofdstuk-
ken over Moerenburg en de Sacraments-
kerk. Er is aandacht voor de kunstenaars in 
Carré, voor veel verschillende verenigingen 
en voor buurtwinkeltjes van vroeger. En u 
kunt urenlang lezen over alle opvallende 
buurtgenoten die zijn geïnterviewd.
Dit boek is nu verkrijgbaar van € 17,50 voor 
€ 7,50.

Boeken over de wijk voor lage prijs!
Het is alweer een aantal jaren geleden dat er twee prachtige boeken over onze wijk 
verschenen. Samengesteld en geschreven door wijkbewoners en allebei nog steeds 
meer dan de moeite waard. Deze twee boeken zijn tegenwoordig voor een lage prijs 
verkrijgbaar.

Pelgrimhoeve 60 jaar
In 2009 bestond de Pelgrimhoeve 60 jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubileum werd een 
bijzonder boek samengesteld. Voor ieder-
een die in de Armhoefse Akkers is opge-
groeid en ontelbare herinneringen heeft 
aan dit ‘middelpunt van onze wijk’. Het boek 
neemt u mee door alle zestig jaren en geeft 
een overzichtelijk beeld hiervan. Van bruilof-
ten en rikavonden tot carnaval en Driekonin-
genzingen. Van de jongerensoos tot aan het 
Liedjescafé. Wie is er niet gaan stemmen of 
heeft er geen feestje gevierd? 
Dit boek is nu verkrijgbaar van € 14,50 voor 
€ 5,00.

Buurtraad Armhoefse Akkers

De Jong (42) woont al elf jaar in de wijk, is 
vader van twee dochters en werkzaam als 
marketingmanager. Zijn vriendin Cindy is 
klasse-ouder en zelf is hij er via bekenden 
ingerold op de basisschool. “Graag ben ik 
planmatig bezig, en dat kan in beide orga-
nen prima. De OC houdt zich vooral bezig 
met ondersteuning bij activiteiten als kerst-
viering en koningsdag, maar iemand moet 
de vergaderingen leiden, afspraken notule-
ren en afstemmen met andere personen op 
school. Vandaar dat een link met de MR niet 
onlogisch is, en blijkbaar sprak mijn motiva-
tie veel mensen aan.” Antoine is dit najaar 
door ouders immers verkozen uit vier kan-
didaten. Na zijn benoeming beschreef hij in 

Dubbele pet geen bezwaar                                     Gerben van Eeuwijk
Sinds kort is Antoine de Jong kersvers lid van de Medezeggenschapsraad (MR) van 
Bs. Armhoefse Akker. Sinds december is hij ook voorzitter van de Oudercommissie 
(OC). Een dubbelrol in zowel MR als OC is voor hem geen bezwaar.

Antoine de Jong met dochters 
Sophie (l.) en Filou
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de schoolnieuwsbrief zijn drie speerpunten: 
Visie, Proces en Communicatie.

Visie-verheldering
“Een heldere visie moet het startpunt zijn op 
school, net als in het bedrijf waar ik werk. 
Welke koers wil men varen? Welk profiel 
past daarbij? Wat zijn dan de prioriteiten? 
Terecht dat de interim-directeur deze vragen 
op de agenda zet. Ik ben zeer benieuwd 
naar welke visie daaruit komt rollen. De 
Gezonde School is een optie, met accent 
op Sport & Bewegen. Hoewel de meeste 
kinderen in deze wijk al sportief bezig zijn 
in hun vrije tijd. Of de Slimme School, dat 
was een slimme proefballon van Gerard van 
Wanrooij (zie interview nov. nr.). Trouwens, 
ik was meteen fan van die man, hij komt 
over als een rustige autoriteit. Hij legt het 
vertrouwen terug in het team, bij de leer-
krachten, die ruimte verdienen. Alleen is 
hij tijdelijk aan het roer, en wie komt er na 
hem? Hopelijk iemand die veranderingen in 
goede banen kan leiden. 

Procesverbetering
“Ook hierbij kan ik veel betekenen. Wat een 
houtje-touwtje-toestand heerste er soms op 
school. De ouderbijdrage bijvoorbeeld, die 
moet toch veel gemakkelijker te innen zijn? 
Nu ben ik via de betaalapp Tikkie ouders 
gaan spammen, wat een gedoe was dat. 
Dan wordt het inderdaad Tikkie Terug, in 
plaats van via iDEAL met een druk op de 
knop, zoals bij het KinderVakantieWerk. 
Uiteindelijk haalden we na veel reminders 
ruim 90% respons aan vrijwillige betalingen. 
Daarvan gaat het meeste geld op aan de 
schoolreis. Budgetteren kan beter, net als 
de ziekmeldingen. Wist jij dat die voortaan 
via de website verlopen? En dus niet meer 
bellen, als je kind ziek is? Bijna niemand 
weet dat, hoezo? Mijn vingers jeuken bij dat 
soort kleine ergernissen.”

Communicatie 
“Website en nieuwsbrief geven mij als 
marketeer te denken. Net als de heilige 

huisjes, die er blijkbaar zijn. De kerstmarkt, 
waarom blijft dat terugkomen terwijl er 
al vele malen afscheid van is gekomen? 
Koningsdag is gekomen, de sportdag is 
gebleven. Nu ik dichter bij het vuur zit, 
moet ik kritische vragen stellen. Er is 
nieuw bloed in beide geledingen en die 
mensen moeten naar elkaar toegroeien. 
Geen los zand meer, maar een geheel. 
Het speelveld tussen OC en MR was ook 
verstoord geraakt door misverstanden en 
onduidelijkheid. Het is mijn ambitie om die 
communicatielijn in ieder geval open te 
houden, zonder ruis. De negatieve spiraal 
rondom school is doorbroken en de school 
staat weer beter op de kaart. Daar ben ik blij 
mee.”	

 Molenaarsvak 

Afgelopen week zat 
wijkgenoot en 
molenaar Hub van 
Erve (67) helemaal in 
Seoul. 

Op de Unesco-conventie aldaar wordt 
beslist of het molenaarschap wordt opge-
nomen in de lijst voor immaterieel erfgoed. 
Het is een uniek vak, dat helemaal thuis 
hoort op Nederlandse bodem. Het is echter 
ook een uitstervend beroep en het vak moet 
dan ook geborgd worden. Door de nomina-
tie krijgt het vak wellicht een mooie impuls. 
Belangstelling is er volop, maar dat zijn 
vooral ‘vutters’, terwijl jong bloed nodig is, 

Of de nominatie gelukt is, zie je aan de 
molens. De wieken staan dan 3 dagen ‘in 
de vreugd’ 
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2017 vloog weer voorbij… 
 
De buurtkrant vindt u tien keer per jaar in uw brievenbus. De gulle bijdrage van onze 
lezers, sponstaan overgemaakt of tijdens de collecte gegeven, heeft ervoor gezorgd dat 
we voorlopig blijven bestaan. We zijn weer financieel gezond. Dat wil niet zeggen dat we 
achterover kunnen leunen en maar uit kunnen geven, maar wel dat we de kwaliteit kunnen 
handhaven zonder een overdaad aan advertenties. Allen nogmaals bedankt.   
 
We hebben met een klein team redactieleden het hele jaar geprobeerd al het nieuws in en 
over de wijk zo objectief mogelijk te verwoorden. Dat zal misschien niet altijd helemaal 
naar ieders wens zijn geweest, maar we kunnen slechts schrijven naar aanleiding van de 
informatie die we van u allen krijgen. Daarvoor onze dank. Zonder inbreng van lezers, 
kunnen we de buurtkrant niet vullen. Dat geldt nog steeds ook in dit digitale tijdperk, want 
wij zien niet alle nieuwsfeitjes in onze wijk. U bent als lezers dan ook onze oren en ogen. 
 
Veel vrijwilligers zorgen elke maand ervoor dat uw buurtkrant bij u terecht komt. Zij, die 
door weer en wind hoge, lage, smalle, brede, klemmende en verre brievenbussen vullen 
verdienen ook aan het einde van dit jaar weer een compliment. Er komen eigenlijk nooit 
klachten binnen over de bezorging. Top, allemaal bedankt voor jullie geheel belangeloze 
inzet! 
 
Wij wensen u, als lezers heel fijne, gezellige feestdagen met familie en vrienden toe en 
een geweldig 2018!  
 
De redactie 
 

 
 
Project InnovA58

Op woensdagavond 13 december wordt een informatieavond gehouden over de ver-
breding van de A58 bij knooppunt de Baars. Rijkswaterstaat heeft een verkeerskundig 
ontwerp uitgewerkt en nu gaat men aan de slag met de inpassing van de weg.

Op deze avond worden bezoekers geïnformeerd over het ontwerp op hoofdlijnen en de 
inpassing aan de hand van informatie over o.a. geluid, natuur, gemeentelijke plannen en de 
wensen van direct omwonenden. 

Mening
Rijkwaterstaat hoort graag de mening van de bezoekers. Dat gebeurt in een interactieve 
vorm, waarbij iedereen zelf bepaalt welke informatie voor hem/haar belangrijk is. Na een 
korte inleiding kan men rondlopen langs de presentatietekeningen, suggesties doen en 
natuurlijk vragen stellen. De verzamelde info wordt - zo mogelijk - verwerkt in de uitwerking 
van het wegontwerp, dat naar verwachting in het voorjaar gereed is.
De avond wordt georganiseerd in Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32c en 
start om 19.00 uur en duurt maximaal 2 uur. Via : www.innova58.nl is meer informatie te 
vinden.
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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.

Cursus Aquarel of cursus Tekenen/Schilderen
Leerzaam en gezelllig… en dichtbij! De lessen worden gegeven in het sfeervolle atelier aan 
boord van ons schip Drie Gebroeders aan de Havendijk 7 (bij de Hogendriesstraat). Meer 
info op mijn website :www.wateridee.nl of bel 06 121 463 34.

Halloween bij Takkenbende

Na het Oktoberfest van eind sep-
tember is een nieuw feest in Neder-
land door gedrongen: Halloween op 
31 oktober. Een van oudsher Kel-
tisch heidens feest, toen mensen, 
met maskers op, kwade geesten 
weg joegen. In natuurspeeltuin de 
Takkenbende was door ouders een 
klassieke Party georganiseerd op 
vrijdag na Halloween. Beetje eng 
voor kleine kinderen bij daglicht. 
Behoorlijk eng voor grotere kinde-
ren ‘s avonds. Beide edities werden 
druk bezocht door telkens circa 40 
kids. Compleet met mist-machine, 
verstopte schedels en spannende 
zoekopdrachten. 
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BUURTAGENDA 

13 dec. 19.30 – 21.30 uur Pelgrimhoeve 
Info + stemmen over het definitieve ontwerp torenspits 

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

1 jan. Vanaf 00.00 uur Heel de wijk 
wenst elkaar een machtig mooi miraculeus 2018 

4 jan. 19.30 – 21.30 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van nog bruikbare spullen 

26 jan. 20.30 – 23.30 uur Café Zomerlust 
Nieuwjaarsborrel (kaarten vanaf 15 dec. te koop) 

 
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:  

   30 december 
    12 januari 

  
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). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 12 december en 9 januari. Aanvang 
20.00 uur in de Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! 
Even hiervoor staat de agenda op : www.armhoefseakkers.nl en 
een week na de vergadering vindt u daar ook de besluitenlijst. 
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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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Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 

Kom sporten bij Were Di Tilburg! 
  
Lekker sporten bij de gezelligste vereniging van Tilburg? En dat ook nog eens bij u in de 
buurt? Dit kan bij Were Di! U kunt hier terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
lacrosse.  
 
Were Di heeft vier hockeyvelden, zes tennisbanen en zes jeu de boules banen. Aan de 
IJsclubweg (achter het Bastionhotel) beschikken wij sinds 2016 over een prachtig nieuw 
paviljoen, met een volwaardige horecavoorziening. Hier zijn wij als club erg trots op. Er 
zijn regelmatig feesten, toernooien en 
andere evenementen, zodat er voor jong en 
oud wat te doen is!	
 
Were Di staat open voor sporters van alle 
leeftijden. Meer weten? Kom gerust eens 
een kijkje nemen.  
 
 
Meer informatie: 
www.weredi-tilburg.nl  

Contact: 
013-5432286 
info@weredi-tilburg.nl 

	
	


