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  maandelijks blad voor buurtbewoners

Wijkschouw 31 oktober jl. Hein Jacobs (l.), lid van de Buurtraad 
en het Beheeroverleg, geeft uitleg aan burgemeester Noordanus (r.)
 en wethouder Marjo Frenk (m.) over de komst van de heroïne-unit. 

(foto: Stella Jacobs)

- Een paardenstaart van 42 cm. 
- Dievengilde actief in de wijk 
- Kinderen bouwen Muziekstad 
- Op weg naar 44-jarig jubileum
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Ruim een jaar geleden zag ze op televisie 
een uitzending, waarin een jongen vertelde 
dat hij zijn haren lang wilde laten groeien. 
Hij wilde ze daarna af laten knippen, om 
er een pruik van te laten maken. Annabel 
was zo onder de indruk dat ze tegen haar 
moeder zei: “dat wil ik ook laten doen.” 

Haarwensen
Ilse ging op onderzoek uit en kwam terecht 
bij Stichting Haarwensen. Het is een 
stichting die voor kinderen die hun haren 
verliezen door de chemo, die ze nodig 
hebben om hun ziekte kanker te overwin-
nen, enorm gebaat zijn met een pruik van 
natuurlijk haar. Die pruik zit veel lekkerder 
dan een pruik van synthetisch haar. De 
gedoneerde haren moeten minstens 25 cm 
lang zijn en zo’n pruik maken kost dan ook 
nog eens 1500 euro. Een enorm bedrag. 
Annabel wilde dit ook en bleef daar bij!
Ze moest toch maar eens goed nadenken 

zei iedereen, maar ze zocht zelf een kapper 
die gratis wilde knippen en zo gebeurde het 
dat op 28 september bij Fredstyle kappers 
aan het Piusplein, de staart van Annabel die 
maar liefst 42 cm lang was, werd afgeknipt 
voor de Stichting Haarwensen 
( www.haarwensen.nl).

Geld sprokkelen
Annabel was nog niet klaar, vond ze, want 
ze wilde ook nog die 1.500,- euro bij elkaar 
krijgen om de pruik te laten maken en dat 
is inmiddels ook gelukt. Op diverse plek-
ken heeft ze geld bij elkaar gesprokkeld. 
Annabel liet zich door familie, vrienden, 
klasgenootjes sponsoren per centimeter 
haarlengte, voor haar deelname aan de 
Tilburg Ten Miles. Ook heeft ze noten 
verkocht. Het laatste kunstje waarmee 
Annabel geld ophaalde was de oefenmara-
thon in Tilburg op 20 oktober jl. Ze was de 
jongste deelnemer. Samen met moeder Ilse 
reed ze de volledige marathon en tijdens 
haar wedstrijd zorgde omroepster Ingrid 
Sweegers ervoor, dat iedereen in het pub-
liek wist, waarmee Annabel bezig was en 
daarvoor een collectebus op het secreta-
riaat had staan.

Annabel schenkt haar haar                                              Corin Sweegers

Annabel van Loon is een meisje van zeven jaar. Ze woont in de Oisterwijksebaan, 
samen met papa Patrick, mama Ilse en zusje Fien. Annabel heeft - zo lang ze weet - 
mooie lange blonde krullen gehad, maar ze schonk ze weg. 

Annabel van Loon

Ik denk dat ik niet teveel zeg als ik hier 
schrijf dat de hele wijk er trots op is dat zo’n 
stoere zevenjarige bij ons in de wijk woont. 
Echt geweldig. 
Symbolisch: APPLAUS voor Annabel!

Annabel in actie samen met haar moeder



4

 
Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 
Bosscheweg 173   5015 AB  Tilburg 

Tel: 013 - 5367336 
Mob.: 06 – 22790145            

 
Winterschilder:  

van oktober t/m februari 10% korting           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

	  
Zen-‐meditatie	  is	  praktisch	  en	  inspirerend	  

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

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

Illustratie Dick Bruna ©  copyright mercis bv 2012 
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Dit Preventieteam is een initiatief van diver-
se partijen in Tilburg. Uiteraard neemt de 
Politie Midden en West Brabant hieraan 
deel en de gemeente Tilburg,  alsook de 
woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg 
en TBV Wonen, en verder instanties als 
Tilburg Veilig, de Taskforce Tilburg Veilig en 
Wat T West. 

BuurTent
Begin oktober was het raak In de Profes-
sor Donderstraat. Er werd  daarna in de 
omgeving een brief bezorgd met daarin de 
oproep: Kom naar de buurtbijeenkomst in 
de ‘buurTent’. Een actie van het Preventie-

team Woninginbraken om met buurtbewon-
ers te praten, te informeren en vooral ook 
te adviseren ter voorkoming van woningin-
braak. Want weet u? De meeste inbraken 
worden tegenwoordig overdag gepleegd, 
terwijl u aan het werk bent of even een 
boodschap doet. Zoals ook het geval was 
in de Donderstraat. Die korte buurtbijeen-
komst  werd gehouden in genoemde buur-
Tent. De buurt werd geïnformeerd over de 
manier waarop de woninginbraak was ge-
pleegd – het indrukken van een glas-in-lood 

Armhoefse Akkers veilig?                                        Yvonne Thomassen

De wijk Armhoefse Akkers scoort in de Veiligheidsmonitor als een van de veiligste 
wijken van Tilburg. Toch  zijn er afgelopen maand twee stevige woninginbraken 
geweest. Een in de Professor Dondersstraat en een in de Armhoefstraat.  
Reden voor het Preventieteam Woninginbraken om in actie te komen.

De BuurTent voor informatie, 
uitwisseling en veiligheidsgevoel

raam - en welke maatregelen genomen 
kunnen worden om dit te voorkomen. Dat 
kan met bijvoorbeeld het betere hang- en 
sluitwerk (met keurmerk Veilig Wonen), het 
goed afsluiten van deuren én ramen en het 
uit het zicht bergen van waardevolle spul-
len zoals laptop of tablet.

Besmettelijkheid
Medio oktober was het weer raak, deze 
keer  in de Armhoefstraat. Een inbraak via 
insluiping door een niet afgesloten brand-
gangpoort en achterpoort in de achtertuin 
en het  open breken van een uitzetraam. 
De bewoner heeft deze onverlaat nog net 
gezien, toen hij er via de voordeur vandoor 
ging. De inbreker rende weg via diverse 
straten, klom over een muur en ging er 
vermoedelijk via  de Oisterwijksebaan 
vandoor. De bewoner heeft een signale-
ment verstrekt: man, 1.80 meter lang, kort 
donker haar en gekleed in donkere kleren. 
Naar aanleiding hiervan heeft de politie in 
de buurt een bewonersbrief  verspreid. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat de kans rela-
tief groot is, dat op korte termijn en in de 
directe omgeving, een nieuwe inbraak 
wordt gepleegd. De dader is tenslotte 
bekend met uw buurt, het soort huizen, 
het hang- en sluitwerk en de vluchtroute. 
Men noemt dit: de besmettelijkheid van 
inbraken.

Burgerzin
De acties van het Preventieteam zijn op-
gezet om u als burger zich bewust te laten 
zijn van de risico’s op woninginbraak en 
van de kans op herhaling. Daarom wordt u 
ook opgeroepen alert te zijn op zaken die 
zich in uw omgeving afspelen. Gedraagt 
iemand zich ongewoon rond een woning, 
bel dan 1-1-2. Let vooral op uiterlijke ken-
merken als postuur, kleding en haardracht. 
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Ook wordt deelname aan het preventie-
netwerk Burgernet geadviseerd en het 
melden van eventuele tips via  0900-
8844, desnoods anoniem via  0800-7000 
van Meld Misdaad Anoniem. 
Met deze oproep wordt in feite een appèl 

gedaan op ieders burgerzin. Door alert te 
zijn op uw omgeving houdt u met elkaar de 
buurt veilig(er). 
Wilt u nog meer informatie dan kunt u 
terecht bij uw buurtagent Ad Braber, of kijk 
eens op  www.burgernet.nl.

Onze straatgenoten richting Ringbaan Oost 
en richting kanaal hebben de smaak te pak-
ken en vierden ook  hun feestje. Een prima 
ontwikkeling. Wellicht dat een volgende 
stap zou kunnen zijn dat wij gezamenlijk 
op vrijdag de vlaggetjes gaan hangen. Ook 
heel gezellig met afsluitend, traditiegetrouw, 
samen een Trappistje drinken. 
Overigens hebben al twee vlaggenhangers 
van de ‘Oisterwijksebaan  richting Ring-
baan Oost’  hiervoor een aftrap gemaakt. 
Volhouden zou ik zo zeggen en uiteraard 
hopen wij volgend jaar meer vrijwilligers 
aan te treffen.

Dan nu naar het feest dat op zondag 
plaatsvond op de Oisterwijksebaan (tussen 
de Simon van der Stelstraat en de J.M. van 
Nassaustraat). Wederom een geslaagd 
feest dat zijn weerga niet kent. Maar deze 
keer geen Playback maar een heuse 
Pubquiz met als doel een zoektocht naar 
de slimste Oisterwijksebaner. 

Na een nek aan nek race, waarbij alle mid-
delen in de strijd werden gegooid, was er 
uiteindelijk een overtuigende winnaar, te 
weten: Ron… en die ging uiteraard niet met 
lege handen naar huis. Gijs van Esch, van 
café Zomerlust aan de Oisterwijksebaan, 
stelde een dinerbon voor twee personen 
beschikbaar voor het overheerlijke en wijd 
en zijd bekende ‘Eten Wat De Pot Schaft’, 
iedere vrijdagavond (wel vooraf bestellen) 
bij Zomerlust.
Nadat de dag daarop de vlaggetjes weer 
waren opgeruimd, kwam bij een aantal 
mensen het idee naar boven om ons straat-
feest eens niet gelijk met De Ten Miles te 
organiseren maar in het midden van het 
jaar op een zaterdag. Meer concreet: een 
midzomerfeest op 21 juni 2014.
Betreffende bewoners ontvangen hierover 
begin volgend jaar een nieuwsbrief om dit 
idee te peilen.  

Het organisatiecomité

Straatfeest(en) in de Oisterwijksebaan

Op 1 september jl. was het dan weer zover. De Ten Miles denderde wederom door de 
Oisterwijksebaan. Een uitstekende gelegenheid voor het bouwen van een feestje, of 
beter gezegd meerdere feesten. 

25 oktober zijn 
de nestkasten 
in Moerenburg 
weer schoon-
gemaakt en 
opgeknapt. 

Op de foto is 
Job van den 

Hoven van de 
Steenuilen-

werkgroep aan 
het werk.
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Afgevaardigden van de bewoners in 
Moerenburg, Brabants Landschap, Buurt-
raad, Gemeente Tilburg, Waterschap de 
Dommel en Werkgroep Behoud Moeren-
burg bogen zich over allerlei onderwerpen 
die allemaal kunnen leiden tot aanpassin-
gen in Moerenburg. 

Verkeer
Toeval bestaat niet. Vlak voor de vergade-
ring begon, gebeurde er een ongeluk 
vlakbij Café Zomerlust op de Oisterwijkse-
baan. Het is een van de drukste punten 
waar (te hard) rijdende voertuigen, fietsers 
en wandelaars gebruik moeten maken van 
een smalle weg. Voor dit soort buitengebie-
den hanteert de gemeente standaard een 
toegestane snelheid van 60 km en daar zijn 
ook de bijbehorende maatregelen, zoals 
(minimale) drempels op geënt. 
Daarbij komt, dat het absoluut niet duidelijk 
is, dat het gebied als landschapspark geaf-
ficheerd wordt. Dat alleen bestemmings-
verkeer toegelaten wordt, is een lachertje, 
want er wordt nooit gecontroleerd. Over het 
terugbrengen van de snelheid in Moeren-
burg zijn de meningen verdeeld. Nader 
onderzoek naar de verkeersbewegingen 
en -intensiteit is door de gemeente nu 
toegezegd.

Waterzuivering en waterpark
Er zijn al heel wat plannen geventileerd 
over het verder openstellen van het terrein 
van de oude rioolwaterzuivering en om dit 
terrein functioneel te maken. Feit is echter, 
dat de financiën ontbreken om de nodige 
voorzieningen te treffen rond de putten 
en de oude gebouwtjes op te knappen. 
Verhuur zou in ieder geval kostendekkend 
moeten zijn en allerlei gesubsidieerde 
activiteiten niet wenselijk vanwege o.a. 
de horecabelangen. Vooralsnog dus een 

patstelling. De locatie is eigendom van 
Waterschap De Dommel die heel andere 
doelstellingen heeft dan het faciliteren van 
activiteiten. Over dit Rijksmonument is 
informatie te vinden op de website 
 www.Moerenburg.info. Deze website wil 
de gemeente niet langer beheren, omdat 
de herinrichting van Moerenburg nu in feite 
grotendeels gereed is. Vanuit de aan-
wezigen (o.a. Buurtraad en de Werkgroep 
Behoud Moerenburg) is interesse om de 
website over te nemen, zodat waardevolle 
informatie behouden wordt. Andere gega-
digden kunnen zich melden via: 
7 marc.van.akkeren@tilburg.nl. 
De gemeente is nog bezig met de realisatie 
van een waterpark aan de Kommerstraat. 
De functie, waterberging en -beheersing, 
is duidelijk, maar over de vorm wordt nog 
nagedacht. Een uitgelezen kans om er ook 
een recreatief tintje aan toe te voegen. In 
de vergadering zijn meteen enkele ideeën 
geopperd. Omgevingsmanager Marc van 
Akkeren kan niet toezeggen dat hiermee 
rekening zal worden gehouden bij de 
planfase, maar geeft wel aan dat de naam 

Bijpraten over Moerenburg                                                Jaap van Loon

Een breed gezelschap van direct betrokkenen sprak 23 oktober bij Buitenom over 
ontwikkelingen in het Landschapspark Moerenburg. De belangen zijn heel divers en 
niet altijd even goed verenigbaar, maar als het vervolg net zo constructief wordt als 
deze bespreking kunnen stapjes gezet worden.

Torens + daartussen een groot bord 
‘Landschapspark Moerenburg’. 

Noodzakelijk?
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[Advertorial] 
 

It’s happening the opening! HB Atelier 
 
Hanneke en Joost Bollen nodigen u, uw partner 
en vrienden uit een kijkje te komen nemen in 
het nieuw gebouwde HB Atelier. In een ruimte 
van 100 m2 kunt u kennismaken met “een blik 
op eigen werk” en wat het HB-Atelier verder te 
bieden heeft.  
 
Wij ontmoeten u graag op: 
zondag 17 november van 12.00 – 18.00 uur 

 
Schilder- en tekenles: 
Het HB Atelier is inmiddels weer gestart met schilder/tekenles voor zowel beginners als 
gevorderden met een maximum van 8 personen op:  

- donderdagmiddag 14.00 – 17.00 uur 
- donderdagavond   19.30 – 22.30 uur 

Je krijgt begeleiding in: leren zien, weergeven, waarnemen van kleur, inzicht in compositie, 
omgaan met verf en materiaal en ontwikkeling van een onderzoekende houding in eigen 
tempo. Schildersezel, paletkast, droogrek zijn aanwezig. Materialen zoals, drager, verf en 
kwasten dien je zelf mee te brengen, uiteraard kan ik je hierin adviseren.  
Prijs is 150,- euro voor 25 lessen incl. een kopje koffie of thee. Aan het einde van het 
seizoen wordt samen een eindejaar presentatie georganiseerd voor familie en vrienden die 
geïnteresseerd zijn. 
 
Inloopochtend: 
HB Atelier biedt op donderdagochtend van 9.30 – tot 13.00 uur de mogelijkheid om 
zelfstandig te tekenen en/of schilderen.  
Prijs is 30,- euro  (5 x vrij in te vullen) incl. een kopje koffie of thee. 
 
Workshop: 
“Kunstschilder voor een dag” Op maandag, vrijdag of zaterdag biedt het HB Atelier de 
mogelijkheid een workshop schilderen te volgen, je kunt individueel inschrijven of als groep 
met een minimum van 4 en een maximum van 8 personen.  In overleg is er veel mogelijk. 
De workshop duurt van 10.00 tot 16.30 uur en kost 65,- euro per persoon. 
 
Exposities: 
Met enige regelmaat zullen er exposities te zien zijn, zowel van de cursisten als van mijn 
eigen werk. Voor meer informatie kunt u mijn website bezoeken.  
 
Atelieradres: 
Postadres: 
Telefoon:: 
Informatie:           

Kapitein Grantstraat 36 (net voor het tunneltje richting Berkel-Enschot) 
Bosscheweg 157, 5015 AB Tilburg 
46 34 378 / 06 511  218 70 (Hanneke) / 06 513 821 06 (Joost)   
 www.hannekebollen.nl of  hanneke@bollen.nl  
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‘waterpark’ ook een zekere (recreatieve) 
verwachting schept. 

Nieuwe routes
Er zijn plannen in Tilburg voor de aanleg 
van ‘sportlanes’, een leuke ronde van ca. 
drie km. voor (hard) lopende mensen, 
waarin ze zelf het tempo bepalen, zich 
kunnen testen, etc. Op dit moment worden 
verschillende plekken onderzocht. 
Gelegenheidsvoorzitter Jos Parren heeft 
voor Moerenburg al een ontwerp ingete-
kend. De gemeente wil hiervan zeker 
gebruik maken.
Het voormalige Natuurontdekpad door 
Moerenburg is verouderd, vanwege de vele 
veranderingen in het gebied. Op initiatief 
van de Werkgroep Behoud Moerenburg in 
samenwerking met Anneke Scholte zijn de 
financiën rond om een nieuw Natuurleer-
pad uit te stippelen. Daarbij zullen ca. 30 
paaltjes met daarop o.a. een QR-code wor-
den geplaatst. Met behulp van een telefoon 
kunnen wandelaars dan informatie over de 
verschillende punten ophalen. 

Tevens wordt een folder ontwikkeld en 
wordt gedacht over een bord met platte-
grond en symbolen aan het begin van de 
route. Samenwerking is ook gezocht met 
het Natuurmuseum. Ideeën zijn welkom! 
Mail naar 7 p.roborgh@home.nl. Hopelijk 
kan dan in maart 2014 de route onthuld 
worden. 
Vanuit diezelfde werkgroep komt het idee 
om voor kinderen een natuurspeelplek te 
creëren; een plek waar zij bijvoorbeeld 
hutten kunnen bouwen. Als locatie wordt 
gedacht aan de spie grond tegen de oude 
waterzuivering aan en net voorbij de 
volkstuintjes aan de Hoevense Kanaaldijk. 
Vanuit de gemeente wordt aangeraden het 
idee verder te onderzoeken, waarbij Rijks-
waterstaat als vermoedelijke eigenaar van 
de grond een belangrijke gesprekspartner 
wordt. De Buurtraad neemt het initiatief.
Een deel van de Meierijbaan inrichten als 
groene weg in het kader van biodiversiteit 
wordt in de komende maanden uitgewerkt. 
Op het asfalt van o.a. het viaduct worden 
proefvakken met zand aangelegd, waarin 
plaats is voor een groene aanplant. 
Er wordt geëxperimenteerd met de vorm en 
uitvoering. Vanuit de vergadering komt het 
idee om vooral ook kinderen te betrekken 
bij het kiezen van de invulling. Contactper-
soon Hans Verhavert, bereikbaar via 
7hansverhavert@yahoo.co.uk. 

Landschapselementen
Vanuit het Deltaplan voor het Landschap 
zijn alleen nog komend jaar financiën 
beschikbaar om op particuliere grond in 
Moerenburg bomen en struiken te planten. 
Er zijn al gesprekken gevoerd met inwo-
ners, maar er liggen ook nog plannen uit 
het recente verleden die nooit uitgevoerd 
zijn. Belangstelling? 
Mail naar 7 r.m.j.akkermans@dlg.nl. 
De gemeente biedt mogelijkheden om 
op enkele plekken in Moerenburg extra 
rustbankjes te plaatsen. Belangrijkste eis 
daarbij is wel, dat eerst gezorgd wordt 
voor een goed draagvlak. Zo dienen de 
bewoners in de naaste omgeving van de te 

Een van de mogelijke locaties voor extra 
bankjes in de buurt van de Meierijbaan
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plaatsen bankjes achter het idee voor een 
plek te staan, want zitmogelijkheden kun-
nen ook overlast veroorzaken. Dit bijvoor-
beeld, omdat jongeren het leuk vinden vee 
met stenen te belagen, zoals op de Oister-
wijksebaan het geval was. De Werkgroep 
Behoud Moerenburg gaat hier verder mee 
aan de slag.
Aandacht wordt ook gevraagd voor een 
meer ecologisch bermbeheer. Momenteel 
worden veel bermen drie a vier keer per 
jaar gemaaid en wordt het maaisel niet 
afgevoerd (klepelen). Op korte termijn is 
dat financieel voordeliger. Wanneer echter 
wel wordt afgevoerd, ontstaat op termijn 

een schralere grond met een grotere biodi-
versiteit. Het aantal keren maaien kan dan 
teruggebracht worden tot 1 of 2 keer. De 
gemeente wordt nogmaals verzocht om dit 
idee bespreekbaar te maken bij de groen-
beheerders en in te passen in de ‘Visie 
Ecologisch Beheer’, waaraan momenteel 
door de gemeente wordt gewerkt.

Al met al een positieve vergadering, waarbij 
toegezegd wordt om zo goed mogelijk 
nieuwe informatie met elkaar te delen. 
Over een jaar volgt een nieuwe uitnodiging.

Zondag 20 oktober was het goed toeven op het viaduct aan de Meierijbaan bij de jaarlijkse 
openbare Vogeltrekdag. Met 18O C. was het trektellen en het geven van toelichting aan 
bezoekers een aangename bezigheid. In totaal zijn 2.340 vogels geteld en 30 soorten.
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Harrie werd op 9 december 1928 geboren 
aan de Broekstraat 8 in Moerenburg, als 
oudste van een gezin met 6 kinderen. Het 
melkveebedrijf dat zijn ouders hier hadden 
heeft tot de oorlog altijd alle melk die onze 
koeien gaven direct uitgevent in onze stad. 
“Soms wel 200 liter per dag”, vertelt broer 
Sjef, die nog steeds in het ouderlijk huis 
woont. 
In de oorlog mocht de melk niet meer 
gevent worden en na de oorlog werd de 
melk voortaan  geleverd aan de melkfabriek 
CTM, de latere Campina. Harrie voelde er 
weinig voor om boer te worden. Hij wilde in 
de zuivel en was een zakenman. Hij betrok 
de melk van de fabriek en is rond 1947/48 
voor zichzelf begonnen. Niet met paard en 
wagen zoals veel collega’s, maar met een 
Jeep en aanhanger. Daarnaast hielp hij in 
het begin altijd op de boerderij. Toen hij net 
getrouwd was woonde hij in de Heikant, 
maar later heeft hij lang met zijn gezin in de 
Gerard de Bondtstraat gewoond. 

In memoriam

Harrie Pigmans: markant figuur in de wijk                           Corin Sweegers

Op 15 oktober overleed Harrie Pigmans, “ogenschijnlijk onverwoestbaar” staat op het 
bidprentje. Oneerbiedig hebben we het dan over “Harrie, de melkboer” die door weer 
en wind ruim veertig jaar de melk rondbracht in Tilburg, waaronder in een groot deel 
van onze wijk Armhoefse Akkers.

Harrie ventte zijn melk in heel Tilburg. 
“Iedereen kent hem. Hij was een mar-
kante man en hij heeft altijd gruwelijk hard 
gewerkt”, vertelt zijn broer, “soms tot diep in 
de nacht, zeker op de Kerstavonden werd 
het wel twaalf uur. En ‘s morgens was hij 
dan alweer met de ijstaarten op pad”. 
Harrie was een groot fan van klassieke 
muziek. Ook in de auto stond altijd de radio 
aan met klassieke muziek. Op zijn 65e is 
hij gestopt als melkventer en heeft hij nog 
vele jaren in de Gerard de Bondtstraat 
gewoond.  
Harry was een heel trouw lid van het Gilde 
St. Joris en schoot zowel op het doel als 
op de vogel. Hij is zeker 50 jaar lid geweest 
van het mannenkoor van de kerk van Aller-
heiligst Sacrament en van de Lourdeskerk. 
Hij was lid van de Herensociëteit Guido 
Gazelle Club en ging zeker 50 jaar achter 
elkaar in maart op bedevaart naar de 
Smakt in Oost-Brabant.
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Sinterklaas 
 
Sinterklaas is weer in de stad 
Wat een heerlijk feest is dat 
Voor groot en zeker voor  klein 
Elk jaar weer hartstikke fijn 
Maar dat begrijpt helaas  niet iedereen 
"Een Zwarte Piet gebruiken is gemeen" 
Wat een idiote discussie is er gaande 
Gelukkig is de feestvreugde aanstaande 
Bijna iedereen viert het feest met Sinterklaas 
En enkele anderen zijn met Kerst de haas 
Niemand maakt zich druk over Zwarte Piet 
Zeker onze echt gelovige kinderen niet 
Surprises maken en gedichten 
Daarvoor moeten we allen zwichten 
Verdraagzaamheid een belangrijk goed 
Vanzelfsprekend, niet omdat het moet 
Positivisme en een goede gezondheid 
Met graag nog een portie vrije tijd 
 
Nieuwe wegen komen er in de wijk 
Het asfalt verdwijnt uit de JP Coen gelijk 
De bomen zijn al langer weg gehaald 
Iets waar menigeen toch wel van baalt 
Maar er zullen straks nieuwe komen 
Ook dat worden ooit weer hele bomen 
De Armhoefstraat wordt opnieuw ingericht 
Veel smaller, echt een heel andere gezicht 
De Werf is al bijna klaar 
Het is mooi wonen daar 
Bij Jan Wier is het afwachten geblazen wat er allemaal komt 
Afgelopen jaar is er veel over de nieuwe plannen gebromd 
Nu maar hopen dat er geen overlast zal ontstaan 
De Buurtraad heeft daarvoor enorm haar best gedaan 
Maar de plannen voor de komst van Novadic Kentron 
Waren mogelijk al definitief voordat het overleg begon 
Het winkelbestand in de wijk is ook weer ietsje aangepast 
Naast Blossom word je nu door een Toverbal verrast 
In de wijk waren veel activiteiten afgelopen jaar 
Uw buurtkrant en redactie staat er steeds voor klaar 
Toch missen we soms een verhaal, gebeurtenis of feit 
We misten daarvoor tijdig informatie tot onze spijt. 
We proberen elk nummer voor ieder wat wils te schrijven 
Dat zal, wat ons betreft,  ook in 2014 zo blijven 
 
Nog een kadotip van Sinterklaas en Zwarte Pieten 
Het is er een waar je wat langer van kunt genieten 
Koop dus het boekje "tussen weemoed en zomerlust" 
Eigenlijk voor iedere bewoners van de Armhoef een must 
Te koop bij Zomerlust, Kapper Lieke, Kapper Heerkens en Blossom 
Voor tien euro is dit prachtexemplaar gewoon uw eigendom 
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Ruben Dijkstra woonde vroeger in de J.P. 
Coenstraat. Vanaf de brugklas is hij al 
bevriend met Ruurd Lammers die evenals 
hij een fervent spelletjesspeler is. Nu zijn er 
tig aantal spellen op de markt, maar op een 
gegeven moment ben je even uitgespeeld 
en zoek je naar eigen variaties. Zo is in 
feite ook Spexxx ontstaan, een combina-
tie van Yahtzee en Vier op een rij, waarin 
tactiek en risico’s nemen een spannend 
element vormen.

Nieuw spel
Het werkelijke plan om een eigen spel op 
de markt te gaan brengen ontstond twee 
jaar geleden op de beurs ‘Spiel’ in het 
Duitse Essen. Ruurd: “We hadden een idee 
voor een kaartspel, maar kregen daar inspi-
ratie voor echt iets anders. We constateer-
den, dat veel spelelementen al behoorlijk 
uitgemolken zijn. Kijk eens naar de vele 
variaties van aanlegspellen zoals Domino, 
Scrabble en Triominos. Al gauw kregen we 
het idee voor iets nieuws. Dat hebben we 
zelf in elkaar geknutseld, zijn gaan spelen 
en testen, verfijnen en verbeteren, dingen 
weghalen of toevoegen, etc. Dan moet 
je vervolgens ook een beetje geluk heb-
ben. We hebben een vormgeefster in ons 
netwerk en stoeiden met een naam. Maar 

dan ontstaat uiteindelijk 
een prachtig spel met de 
naam Spexxx, waarvan de 
drie x-en de link naar het 
spel vormen. Vervolgens 
gaat ons spaargeld er 
helemaal in om de eerste 
productie te bekostigen. 
Maar eerlijk gezegd: het 
was wel enorm kicken toen 
de lading van 1900 spelen 
hier thuis werd afgeleverd! 
Nu zijn we druk met de 
promotie en zoeken we 

Spexxx spelen                                                                Redactie

Je mixt een oud-wijkgenoot die een nieuw spel op de markt brengt met een club 
enthousiaste mensen die iedere 1e maandag van de maand oude en nieuwe spellen 
spelen bij Café Zomerlust, en je hebt een prachtige uitdaging.  

buitenlandse uitgevers, waarvoor we weer 
richting Essen trekken.” 

Ludens013
Of het spel aanslaat is inmiddels getest 
door een groep spelers die iedere eerste 
maandag van de maand, onder de naam 
‘Ludens013’, spellen spelen bij Zomer-
lust. Vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.00 
uur schuif je ergens aan bij een spel naar 
keuze. Dat kunnen zowel tactische bord-
spelen als gezelschapsspellen zijn, maar 
ook kaartspellen bij voldoende belangstel-
ling. Neem gerust jouw favoriete spel(len) 
mee! Iedereen vanaf 18 jaar is welkom. 

Vooraf aanmelden is niet nodig, dus kom 
gewoon langs en speel lekker mee. 

Meer informatie? Mail dan naar 
7 ludens013@gmail.com. 

Spexxx is voor 21,95 euro te koop bij 
Spellenspeciaalzaak De Dobbelsteen, 
Schouwburgring 155, Speelgoedwinkel 
Intertoys, Pieter Vreedeplein 155 of via 
 www.spelletjesgigant.nl. 
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Sinds 2010 wordt dit evenement gereali-
seerd door o.a. het sociaal werk van het 
nieuwe Contour deTwern. Organisatoren 
zijn Hester Pilz, Rina van Ierland en Jan 
Walen. Rina is er als sociaal werker maar 
druk mee: “We zijn toe aan de vierde 
editie, Muziekstad getiteld. Kinderen uit 
de buurt komen samen op het voormalige 
stadsstrand in Jeruzalem. Ze mogen vijf 
dagen lang komen timmeren, bouwen en 
knutselen in de open lucht, weer of geen 
weer. In het begin is er altijd wat gezel-
lige chaos, zeker nu de bouwspeelplaats 
helemaal vol geboekt zit!” 
Er is in de herfstvakantie blijkbaar behoefte 
aan een laagdrempelige kinderactiviteit, 
zeker bij ouders die zelf gewoon moeten 
werken. Basisschool dicht, sportclubs 
gesloten, waar dan heen? Voor slechts drie 
euro per kind per dag is hun kroost van 
11.00 tot 16.00 uur onder de pannen, 
succes verzekerd. 

Weergoden
Als het onstuimige herfstweer tenminste 
mee zit. Wisselvalligheid is troef in het 
oktober-weerbeeld. Af en toe wat zon en 
regelmatig flinke buien, het deert de kinder-
schare zichtbaar niet. 
Hoe natter, hoe liever. 
Bij de aftrap op maandagochtend is het nog 
droog. Een reporter van Omroep Tilburg 
interviewt kinderen voor de radio. Ze staan 
te trappelen om te beginnen, vooral de jon-
gens zijn niet meer te houden. Met hout en 
gereedschap gaan zij snel aan de slag om 
hutten te bouwen, hoe heerlijk is dat. Zoon-
lief verhaalt aan het eind van de dag zeer 
enthousiast: “Onze hut heeft drie kamers 
met spijkers om jassen aan op te hangen. 
Tussen de middag kregen we lekker pom-
poensoep. Mag ik morgen wat meer brood 
mee dan anders, want ik had honger joh!” 
Naar eigen zeggen had hij geen last van de 

regen, nu lekker douchen toch?

Maatschappelijke stages
“Eerdere jaargangen vonden plaats op 
het Lourdesplein, naast de oude Jumbo”, 
vertelt Jan Waalen, terwijl hij het namen 
checken op aanmeldlijsten rustig in goede 
banen leidt. In het Stadsnieuws zijn de 
oudere thema’s terug te vinden: Piraten-
stad (2010), Uitvindersstad (2011) en 
Natuurstad/Beestenboel (2012). Opvallend 
zijn de vele tienermeiden, die deze week 
als begeleiders optreden. “Wij lopen deze 
week onze maatschappelijke stage vanuit 
de middelbare school”, zo meldt een blije 
scholiere. “Per duo hebben we maximaal 
10 kinderen in de groep. Vriendjes mogen 
bij elkaar uiteraard. Gekleurde polsbandjes 
matchen bij de petten die wij op hebben. 
Geweldig hoe vrolijk die kids zijn. Zoiets als 
dit was er volgens mij niet toen ik nog op 

Opperste concentratie 
(foto’s: Ingrid Sweegers)

Muziekstad Piushaven                                             Gerben van Eeuwijk

Over het water aan De Werf klinkt kindergelach. Aan de overkant glinsteren gele 
hesjes in Jeruzalem. Ruim 100 kinderen doen tijdens de herfstvakantie mee op de 
locatie van de Kinderbouwspeelplaats langs de Piushaven.
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de basisschool zat, jammer genoeg. Oh ja, 
het kindervakantiewerk in de zomer natuur-
lijk wel”, zo reageert ze op haar vriendin 
met een beter geheugen.

Nieuw Jeruzalem
Officieel is het doel van de kinderbouw-
speelplaats – leuk Scrabblewoord trouwens 
– om de jeugd uit de omliggende buurten 
bij veranderingen in hun leefomgeving te 
betrekken. Het originele stadsstrand is dan 
als locatie zeker geschikt, ondanks dat het 
paviljoen reeds is afgebroken. 

Een van de fraaie bouwsels. Meer foto’s op www.armhoefseakkers.nl 

Langs het water van de Piushaven moet 
tegenover de Werf het nieuwe Jeruzalem 
gaan verschijnen. Het eerste bord, dat de 
nieuwbouw aankondigt, staat er al enige 
tijd. Of de kinderen er oog voor hebben is 
de vraag. Hun Muziekstad bouwen ze 
eigenhandig op. Symbolisch zit er weer 
muziek in een oude stadswijk. De ritme-
sessie op potten en pannen is oorverdo-
vend. Daar kan de ketelmuziek van make-
laar en marketeer niet aan tippen. 
Op naar de vijfde editie in 2014, een lus-
trum om zeker te vieren.

In de Armhoefstraat zit al enige weken 
een snoepwinkel in het pand waar MUS 
heeft gezeten.Onder de toepasselijke 

naam De Toverbal zijn vele soorten snoep 
met eventueel bijbehorende geschenk-

verpakkingen te koop.
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Ze is 31 jaar geleden geboren in de Jan 
van Beverwijckstraat, waar haar ouders 
nog steeds wonen. “Ik wilde al heel lang 
wat meer doen met mijn creativiteit”, vertelt 
Kim. “Het leek me heel leuk om een winkel 
te beginnen in gerenoveerde babymeubels. 
Er zijn heel veel mensen die hun wiegje 
20 – 30 jaar op zolder bewaren in de hoop 
dat hun kinderen daarvan later ook gebruik 
willen maken. Als het ding dan tevoorschijn 
komt is het vaak een teleurstelling. Maar 
daar valt meestal echt nog veel van te 
maken!”

Hoe het begon
“Ik kocht mijn eerste tweedehands baby-
wiegje en ging aan de slag. Ik knapte het 
wiegje helemaal op en mijn moeder zorgde 
voor de aankleding met nieuwe stoffen.  Tot 
onze verbazing werd dit echt een prachtig 
wiegje, waar wij zelf verliefd op werden!” 
Een volgend tweedehands wiegje was 
zo gekocht en intussen ging Kim op zoek  
naar een geschikt pand. Dat vond ze drie 

maanden geleden aan de Langestraat 176 
(zijstraat van de Heuvelstraat).
Kim: “Ik ben zo blij dat ik nu in de binnens-
tad van mijn eigen stad mijn droom onder 
de naam WiegjeZ.nl mag uitvoeren. Binnen 
een maand is er zo veel neergezet! Ik ben 
echt een blij mensje! Er is een aantal baby-
wiegjes, wat nog steeds mijn 'kindjes' zijn, 
bijgekomen. Verder staan er gerenoveerde 
kinderkamers, kinderstoelen en boxen, 
bedankjes, geboorteborden, babykleertjes 
en meer dan honderd stuks (houten) speel-
goed.”

Ouders
“De zaak WiegjeZ.nl heb ik met hulp van 
mijn ouders in zeer korte tijd neer mogen 
zetten en is echt uniek,” weet Kim.  Ze 
beseft heel goed, dat ze dit zonder de inzet 
van haar ouders nooit gerealiseerd had. 
Het is echt een familiebedrijfje geworden. 
Moeder Emmy verzorgt de nieuwe stoffe-
ring en vader Theo kan zijn knutselvaar-
digheden meer dan goed gebruiken bij het 
samen met zijn dochter opknappen van de 
meubels, wat overigens achter in de zaak 
gebeurt. Inmiddels begint de webshop ook 
te draaien. Kim: “Ik hoop mijn droom te 
kunnen volgen en hoop dat ik mag blijven 
bestaan!” 

Loop eens binnen op woensdag t/m zater-
dag vanaf 11.00 uur, of kijk op : 
 www.wiegjez.nl, of bel met Kim voor een 
persoonlijke afspraak,  06 190 005 03.

Dromen van wiegjes

Soms duurt het even, voordat je een droom waar kunt maken. Voor Kim Kuppers was 
het een zoektocht, Na een opleiding Brood & Banket en een paar jaar werken in de 
grafische sector is ze nu razend enthousiast over de onlangs door haar opgestarte 
meest ‘creatieve babyshop’ van Nederland.

Kim Kuppers tussen haar wiegjes
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Donlog

Inbreken is als sommige ziektes: besmettelijk. Zo leer ik uit een brief van onze eigen 
buurtsheriff Ad Braber. Altijd schrikken! Post van de politie. Dat gebeurt niet elke dag.  
Een bekeuring? Betrapt? Nee, Ad Braber stuurde ons een brief om te waarschuwen 

tegen inbrekers in ons ‘dorp in de stad’. De tijd dat inbrekers in het holst van de nacht 
hun werk doen, schijnt voorbij te zijn. In de vroege ochtend - om vijf voor half acht - terwijl 
normale mensen zo ongeveer achter hun krantje aan het ontbijt zitten, sloeg hij toe in de 
Armhoefstraat. De bewoner kwam hem min of meer tegen in zijn eigen huis. Of er iets weg 
is, weten we niet. Eerder was er ook een inbraak in de Professor Dondersstraat. Het wordt 
er niet beter op in onze wijk.

Het zal je gebeuren op de vroege ochtend van een doordeweekse dinsdag dat er een 
vreemde in je huis staat, die niet zomaar even onaangekondigd gezellig op de koffie komt. 
Klasse dat je dan een heldere waarschuwing krijgt. Voorlopig dus maar even iets minder 
mopperen op de politie, je zou bijna van die mannen en vrouwen gaan houden.

Besmettelijk. Volgens Braber bestaat er dus zoiets als ‘besmettelijke woninginbraken’. Als 
het iemand één keertje lukt om binnen te komen, is de kans groot dat hij nog een keer in 
de buurt langskomt. Want inbrekers zijn net mensen en niet helemaal gek, ze leren elke 
keer bij. Eén keer ergens geweest en ze weten de weg, kennen de huizen, de sloten en de 
ramen en weten hoe ze moeten vluchten. En op hun eerste zoektocht hebben ze hier en 
daar al gezien waar smartphones, laptops en ander waardevol snoepwerk als in een etalage 
liggen uitgestald. En dan nog even poort of deur niet afsluiten en klaar is Kees de Inbreker. 
Appeltje eitje. 

Nou valt er bij ons niet zoveel te halen. Dure sieraden hebben we niet, het beetje geld dat 
we hebben staat netjes – met lage rente - in te dikken op de bank. Supersonisch elektro-
nisch speelgoed hebben we ook niet. Wel trouwens een hond waarvan we niet zeker weten 
of die iedereen met slechte bedoelingen meteen een stuk uit zijn kont bijt, danwel het 
ongewenste bezoek vrolijk kwispelend ontvangt. Ik zou het risico niet nemen trouwens Kees. 
Een gewaarschuwd mens telt voor een stuk of drie. 

Misschien hadden we een paar weken geleden toch de politie moeten bellen, toen in de 
donkere ochtend enkele mannen in onze straat inbraken en zomaar de bomen weghaalden. 
Buit: tientallen kuubs open haard hout. Als het waar is van die besmettelijkheid: 
let op, die komen dus nog terug. Signalement: normaal postuur, oordoppen in, kettingzaag 
in de hand, sjekkie in de mond en niet echt communicatief. 
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Informatieavond Nieuwste School
Op 18 november a.s. houdt de Nieuwste School een informatieavond voor ouders van 
kinderen in groep 8. Daar komt u meer te weten over het vernieuwende onderwijsconcept, 
gebaseerd op de nieuwsgierigheid van leerlingen. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via 7 info@denieuwsteschool.nl. 

Commissie Jan Wierhof
Deze commissie heeft onlangs een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur 
(WOB) om inzage te krijgen in alle relevante stukken rondom de vestiging van Novadic-
Kentron en de gedeelde belangen met de GGz. Dat heeft bijna 5.000 bedrukte vellen papier 
opgeleverd, waarbij nu al duidelijk is dat beide partijen lijken te spelen met argumenten. 
De commissie is tevens bezig met de omvorming tot een stichting om juridische sterker te 
staan.

Nl Doet
Maatschappelijke organisaties kunnen weer klussen aanmelden voor NL Doet. 
Verenigingen, vrijwilligersclubs, straatcommissies, scholen, seniorenclubs, etc. kunnen 
vrijwilligers binnen halen voor een klus, maar ook een bijdrage tot 450,- euro ontvangen 
voor materiaalkosten. Aanmelden voor dit initiatief van het Oranjefonds gaat eenvoudig via 
 www.nldoet.nl.

Medische Heroïne Unit (MHU)
Een beetje graven in de recente geschiedenis levert soms opmerkelijke zaken op. Wist u dat 
in 2008 de inrichting van de MHU aan de Burgemeester Suysstraat 870.000,- euro kostte? 
Novadic-Kentron huurt het pand voor nog geen 30.000,- euro per jaar, zodat inmiddels nog 
geen kwart van de investering is terugverdiend. Maar goed, de burger betaalt.

Herfstwandeling
Iedere vrijdagmiddag in november en december vanaf 14.15 uur bij Café Zomerlust staat 
bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink gereed voor een natuurwandelingen tot 
16.45 uur. Aansluitend kunt u eten ‘wat de pot schaft’. Deelname: 7,50 euro en de maaltijd 
kost 14,50 euro. Uiterlijk donderdag voorafgaand reserveren via 
7 meenaarbuiten@gmail.com of  06 817 587 38
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Dansen
Liefhebbers van dansen kunnen weer genieten van een drietal dansavonden in de komende 
periode. De Pelgrimhoeve organiseert op 22 november en 7 december vanaf 20,00 uur dan-
sen op muziek van ‘goud van oud’ aan elkaar gepraat door een echte dj. Op 14 december 
organiseer Café Zomerlust een ‘Danslust’ met soul/swing/funck-muziek uit de jaren 60/70/80 
vanaf 21.00 uur. 
 
Duistere activiteit bij Studio T
2e jaars student van Studio T Jaap Lobach loopt momenteel stage bij de Brabantse Milieu 
Federatie. Hij kreeg de opdracht iets te verzinnen rond de Nacht van de Nacht. Het werd 
een project in groep 7 en 8 van basisschool Armhoefse Akkers, de directe buren van 
Studio T. Twaalf leerlingen deden mee aan de wedstrijd om een foto te maken van licht-
hinder en ‘mooi donker’. Op 26 oktober presenteerden zij op aandoenlijke wijze hun 
inzendingen. Winnares werd Jetje van Berkel, gevolgd door Hanne Donkers en Jonas van 
Loon.

Volkstuin poes
Sinds enige tijd loopt op de Volkstuin Moerenburg een handtamme poes rond met een blauw 
halsbandje met daaraan een koper kleurige penning. De tuinierders van de volkstuin maken 
zich wat zorgen. Van wie is deze poes? Contact graag via 7 willvansprang@gmail.com. 

De Nieuwe Vincent
Elf jonge 13-jarige kunstenaars met onder hen vier wijkbewoners - Lot Hoyinck, Sophie Hen-
driks, Smilla Brachini en Pam Abels - deden onder de naam ‘De Nieuwe Vincent’ mee aan 
een stevige  training om in de voetsporen te treden van Vincent van Gogh. Smilla: 
“Bijna een jaar lang zijn we iedere zaterdagmiddag bezig geweest. De ene week tekenden 
we op digitale tekenborden en de andere week bezochten we een museum of een tentoon-
stelling.  Alles was voor ons gratis en mijn ouders mochten ook mee. Ik vond het heel leuk 
en ik was blij dat ik geselecteerd was. Maar het was me soms ook wel een beetje teveel.”

Lotgenoten
Zo heet de nieuwe productie van Studio Klasse Theater. Begin november zijn de repetities 
gestart, maar er wordt nog gezocht naar een mannelijke hoofdrolspeler (tussen de 18–30 
jaar) en twee ensembleleden (zangers/acteurs/dansers). Zin in een echte uitdaging? 
Meld je aan via  www.studioklassetheater.nl. 

’s Middags begonnen met een leuke 
kindermiddag (springkussen, sjoelbakken, 
tafelvoetbal, tafeltennistafel, Wii-en, kleur-
platen). De kinderen hebben lekker kunnen 
spelen op straat en genoten van alle leuke 
dingen en heerlijke koekjes en snoepjes. 
Ze mochten een eigen pizza maken en 

deze werd vervolgens natuurlijk helemaal 
opgegeten.
Om 18.00 uur begon de avond voor de 
volwassenen met als thema Italië. 
Echte Italiaanse muziek werd gestart en 
de prosecco was aanwezig als welkomst-
drankje. Iedereen heeft genoten van een 

Italiaanse sferen in de wijk

Op zaterdag 28 september 2013 was het tijd voor het straatfeest van Loudonstraat en 
Daendelsstraatpleintje. Dit keer stond het thema Italië op het programma.
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fantastisch Italiaans buffet met als afsluiting 
een glaasje Limoncello. 
Na het diner was het tijd voor de quiz. 
Iedereen heeft hartstikke zijn best gedaan 
om de vragen over Italië goed te beant-
woorden, maar het was redelijk moeilijk. 
De muziek kon weer harder en er werd 
gezellig gekletst en geborreld tot in de late 
uurtjes.

Mémelle Derkx-Lemmens

De Italiaanse keuken was prima 
verzorgd door Cinqueminuti 

Peter de Leeuw is een man van het 1e uur. 
Hij was erbij toen in 1970 een initiatief van 
Janus Wagener leidde tot de oprichting 
van de Kauw Errepels. De organisatie was 
toen nog in handen van de Prinses Maria 
Christina Stichting, waarbij zijn ouders ook 
nauw betrokken waren. Sindsdien zit Peter 
– samen met zijn vrouw Willy uitbater van 
de Pelgrimhoeve – mee aan het roer om 
jaarlijks het carnaval in onze wijk te organ-
iseren. Een klus die bepaald niet onder-
schat mag worden!

Jubileum
“Ieder jaar hebben we de nodige plannen, 
maar om het goed voor elkaar te krijgen 
kost best veel moeite”, vindt Peter. “We 
hebben een klein clubje vrijwilligers die het 
voorwerk doen en met carnaval zelf zijn 
er toch wel 35 man actief, waaronder de 
‘meisjes’ van de keuken die overigens bijna 
allemaal al van een pensioentje genieten. 
We zijn al enige tijd bezig om alles voor 
het jubileum rond te krijgen. We hebben al 
activiteiten gehad, zoals de rommelmarkten 
en het Tonpraten, om het benodigde geld 
bijeen te brengen. Want zonder financiën is 
organiseren onmogelijk. In ieder geval moet 

het jubileumfeest voor iedereen in de wijk 
zijn. We nodigen daarvoor alle carnavals-
verenigingen en –bandjes uit Tilburg uit 
en natuurlijk zijn er ereplaatsen voor onze 
(oud-)leden.” Meer daarover in een van de 
volgende uitgaven van ons wijkblad.

D’n opstoet
De afgelopen jaren heeft het soms niet 
veel gescheeld of de Kaauw Errepels was 
ter zielen. “We hebben best de nodige 

Kaauw Errepels gaan 44 vieren                                              Redactie

Op 8 februari 2014 is het 44 jaar geleden dat carnavalsvereniging de Kaauw Errepels 
werd opgericht. En aangezien het getal 11 met carnaval een speciale betekenis heeft, 
mag er gesproken worden van een echt jubileum. Een feestje waard!

Peter de Leeuw
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dompers gehad”, blikt Peter terug, “maar 
gelukkig hebben we een ‘harde kern’ die 
niet gauw opgeeft.” Ron Brekelmans, Emiel 
Petit, Karel Vermeulen, Jan Steenbakkers 
en Peter vormen het bestuur. Daaromheen 
groepjes vrijwilligers die een deel van het 
(voor)programma organiseren. Natuurlijk is 
dat de organisatie van vijf dagen carnaval 
in de Pelgrimhoeve, maar ook de deelname 
aan de grote carnavalsoptocht in de stad 
en de optocht door de wijk. Peter: “Dit keer 
willen we er echt iets bijzonders van maken 
in d’n opstoet. We hebben de beschikking 
over een heel grote platte kar en al een 
aantal poppen, maar de rest moeten we 
allemaal nog verzinnen en regelen. We 
hoeven niet te winnen, maar voor iedereen 
langs de kant moet wel duidelijk zijn, dat 

Ook dit jaar vormde op 20/10 het Tonpraten een van de hoogtepunten in 
de aanloop naar carnaval. Het evenement trok wat minder bezoekers, 

maar wat wil je ook met de zomerse temperatuur op die dag

we 44 jaar bestaan!” 
Dat winnen zal ook niet zo gemakkelijk 
zijn. Er is maar één week tijd om de platte 
kar om te toveren in een echte carnavals-
wagen, omdat er geen hal beschikbaar is. 
“Natuurlijk kunnen we al het een en ander 
van te voren doen”, vertelt Peter. “Er wordt 
speciale kleding gemaakt; de poppen op-
geschilderd en we zoeken alvast naar een 
goeie spreuk, zoals ‘Kaauw Errepels na 44 
jaor nog nie gaor’ of zoiets. Hopelijk zijn er 
mensen in de wijk, die mee willen denken 
of mee willen komen helpen. Als we er 
samen de schouders onder zetten dan kun-
nen we voor iedereen wat leuks neerzetten. 
En… sponsors met geld of in natura zijn 
natuurlijk ook van harte welkom!” 

 

Wie?... 

 verzint een passende leuze voor het 44 jarig bestaan van de Kaauw Errepels 
 is bereid om een handje toe te steken om bijvoorbeeld de poppen te beschilderen of te 

helpen met het maken van de kleding voor d’n opstoet 
 heeft er nog oude foto’s die kunnen worden gescand en gebruikt voor een reportage 

over 44 jaar carnaval in de wijk 
 heeft er nog oude spullen, zodat we op de jubileumavond een hoekje kunnen inrichten 

Reacties graag via de mail:  44@kaauwerrepels.nl. Of bel de Pelgrimhoeve  536 21 16 
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Waarschijnlijk kent iedere wijkbewoner 
deze winkel, inderdaad onder zijn eigen 
Franse naam La Poubelle. Want wie heeft 
nu moeite met dit woord, of brengt daar niet 
zijn overtollige spullen heen? En wie koopt 
er niet af en toe leuke of nuttige spulletjes? 
Bij La Poubelle weten ze het wel: wijkbewo-
ners uit de Armhoef zijn goede brengers. 
Kopers weten ze niet zo precies, maar 
misschien gaat dat na lezing van dit stukje 
veranderen.

Restyling
Aanleiding voor een nieuw  bezoek is de 
recente restyling. En inderdaad, de winkel 
van La Poubelle ziet er heel anders uit. 
Een hernieuwde indeling, met overzich-
telijke kasten en frisse kleuren. Ook het 
assortiment lijkt uitgebreid. Meer servies 
en speelgoed, meer textiel, veel eethoeken 
en banken, Maar wat vooral opvalt zijn de 
diverse wasmachines, fornuizen en de fiet-
sen. Fietsen die eerst onzichtbaar waren, 
ondanks de fietswerkplaats destijds achter 
de Jumbo. Maar sinds die werkplaats is 
verhuisd naar de Insulindestraat was het  
zoeken. Nu staan ze weer pontificaal in de 
winkel en dus niet eentje, maar tientallen. 
Niet onhandig in een stad waar fietsendief-
stal ook schering en inslag is. 
Ook voor mensen met een smallere beurs 
is het handig deze nieuwe presentatie. 
Want wie wil niet een goede wasmachine 
of een fornuis voor een schappelijk prijsje 
als je weer opnieuw moet beginnen na een 
scheiding, of wanneer je uit een vreemd 
land hier terecht bent gekomen, op kamers 
gaat, etc. Ze zijn niet aan te slepen, deze 
apparaten. 

Doelstellingen
La Poubelle is tegenwoordig geen zelfstan-

dige stichting meer, maar maakt t sinds 
medio 2011 deel uit van de Diamant-groep. 
En met deze overgang kwam er een 
nieuwe manager, Theo van der Bruggen, 
welbekend in onze wijk. De doelstellingen 
bleven onveranderd: werk bieden aan 
mensen met een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt, armoedebestrijding en werken 
aan het milieu. En aan alle drie  wordt 
voortvarend gewerkt. 
Zo werkten er in 2012 meer dan 240 men-
sen bij La Poubelle voor langere of kortere 
tijd, waarvan zo’n 20 in vaste dienst .
De andere werknemers zijn afkomstig uit 
de sociale werkvoorziening, Tilburg at Work 
of werken er als ideële vrijwilligers, stagi-
aires en dergelijke. Voorwaar geen klein 
bedrijf meer. Naast de kringloopwinkel 
hoort trouwens ook het Tilburgs Eethuis De 
Pollepel aan de Stedekestraat tot genoem-
de stichting. Bij elkaar een echte sociale 
onderneming, een bedrijf met heel bijzon-
dere mensen.
De milieudoelstelling betekent in datzelfde 
jaar het recyclen van meer dan 1200 ton 
materiaal, waarvan slechts 13% afval 
resteert. De rest krijgt via de kringloopwin-
kel  en demontage een nieuwe bestem-
ming. Alle materialen worden gesorteerd,  

Kringloopwinkel  La Poubelle vernieuwd                    Yvonne Thomassen

Voor degenen die geen Frans spreken: La Poubelle betekent de Vuilnisbak. Zijn er 
die dan nog niet genoeg in de wijk Armhoefse Akkers? Al die groene afvalbakken met 
veelkleurige deksels? Nee, deze afvalbak oftewel de kringloopwinkel staat niet echt in 
de wijk, maar wel aanpalend, net over de brug van de Prinsenhoeven. 

De nieuwe ‘look’ van  La Poubelle
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schoongemaakt en gerepareerd . Waarbij 
het recyclen zelfs zover gaat, dat naast het 
zogenaamde ‘vintage’ allerlei nieuwe spul-
len ontstaan. Het betekent, dat La Poubelle 
nog meer mensen aan het werk  kan 
helpen, een nog lager restafvalpercentage 
resteert en hopelijk ook meer verkoop.

Daarom Armhoevers: blijf spulletjes 
brengen en vergeet daarbij niet je textiel, 
boeken, (defecte) wasmachine, fornuis of 
werkende koelkast na die nieuwe keuken of 
badkamer. Geef je spullen af bij de inname 

aan de Havendijk of bel:  543 92 22. 
En bezoek vooral ook de winkel met zijn 
verrassende artikelen. 
Binnenkort is er een heuse Kerstmarkt. 
Daarvoor heeft de winkel een koopavond 
op donderdag 14 november van 18.00 tot 
21.00 uur ingelast. 
Wellicht het goede moment om opnieuw 
kennis te maken met La Poubelle! 

De kringloopwinkel is geopend op maan-
dag van 13.00 - 17.00 uur en dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. 

Zoals elk jaar zorgen theaterstudenten 
van het ROC voor een warme Dickens 
kerstsfeer. Als sluitstuk van het traditio-
nele lichtjesfeest gaat om 21.00 uur het 
Lichtplan Piushaven van start met ‘De 
Avond van het Licht’. Het Lichtplan is een 
bijzondere invulling van de verlichting in de 
openbare ruimte in het Piushavengebied. 
Er zijn tijdelijke en permanente lichtkunst-
projecten te zien op verschillende locaties 
in de Piushaven. 

Lichtjesfeest met bijzondere lichtkunstprojecten                      Redactie 

Stichting Thuishaven Tilburg organiseert dit jaar voor de 11e keer het Lichtjesfeest in 
de Piushaven. Op vrijdagavond 13 december vanaf 19.30 uur is iedereen welkom voor 
muziek, straattheater, vuur en warme dranken op en rond de midden pier. 

Voorbeelden hiervan zijn een spel op de 
draaibrug bij de Hoevenseweg en bijzon-
dere projectieverlichting in de groenge-
bieden bij De Werf. Ook zijn er objecten 
te zien op en rondom het water. Tijd voor 
een kijkje onder het genot van een drankje 
bij een van de horecagelegenheden in de 
Piushaven!
Kijk voor actuele informatie op 
 www.piushaven.nl  of  
 www.tilburgtewater.nl. 

Lekker een glas drinken bij de Abdij van 
Koningshoeven. Dat was de afsluiting van 
een gezellige Tilburg Tour op 25 oktober. 
Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 
organiseerde een dag vol Tilburgse verras-
singen: naar de moskee, uitzicht vanaf de 
10e verdieping van de toren van De Werf, 
lunchen bij De 2 Bourgondiërs en daarna 
dus een rondleiding plus drankje bij de 
abdij. Kijk voor meer foto’s van deze dag op 
de buurtwebsite: 
 www.armhoefseakkers.nl.
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Zang- of pianolessen
Voor zang- of pianolessen: ga naar mijn website  www.wilvanleijsen.nl of  544 54 55.

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

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

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

Je voelt de wind, je hoort de zee 
Uitwaaien op een van de mooiste stranden van Nederland? Daarna teruglopen en lekker 
warm worden bij de openhaard? Dat kan. Op anderhalf uur rijden vind je onze heerlijke 
achtpersoons-vakantiewoning, gelegen tussen Zoutelande en Westkapelle. 
Wil je graag een folder met meer informatie en foto’s, mail naar 7 palaisdelamer@ziggo.nl.  

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

Extra ondersteuningslessen
Remedial  teaching  praktijk Jottum biedt hulp op maat voor het specifieke leerprobleem 
van uw kind. Intakegesprek gratis. Nadere informatie: Helma Matthijssen, Pelgrimsweg 31. 
 06 128 561 88,  www.rtjottum.nl. 

Te huur
Garagebox aan de Bosscheweg (tegenover De Blauwe Olifant). 65,- euro per maand.
Info:  06 107 331 46 of e-mail: 7 apetit@home.nl. 

Vers hondenvoer te koop
Hoogwaardig, verteert beter, dus minder ontlasting!  Uw hond vindt het heerlijk. 
1,5% van het lichaamsgewicht aan voer nodig per dag. 1,50 euro per rol (500 gram) in de 
smaken rund, pens en vis. Het zijn complete maaltijden, u hoeft niet bij te voeren.  
Bosscheweg 201,   06 519 799 06.
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BUURTAGENDA 

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

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

22 nov. 
7 dec. 

20.00 – 24.00 uur Pelgrimhoeve 
Dansen op muziek van ‘Goud van Oud’ 

2 dec. 20.00 – 23.00 uur Café Zomerlust 
kom gezellig spellen spelen bij spellenclub Ludens013 

5 dec. Hele dag Sinterklaas  
Is met zijn Pieten voor het laatst dit jaar op stap 

13 dec. Vanaf 19.30 uur Piushaven 
Lichtjesfeest met bijzondere lichtkunstprojecten 

14 dec. Vanaf 21.00 uur Café Zomerlust 
Danslust: avond met soul/swing/junk-muziek 

 
INFORMATIE 

Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 

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

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

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

   

Ø Reacties 
Buurtkrant 

Deadline kopij volgend nummer: 

Verschijningsdatum rond:  

28 november 

13 december 

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

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

     Voorzitter Helma Oostelbos P.F. Bergmanstraat 4 536 56 79 
 

Ø Buurtraad 
leden 

Ton Berkelmans, Erwin Jacobs (penningmeester), Johan van der 
Have, Hein Jacobs, Ineke v. Kasteren, Mascha Meulenbroek en 
Remco Westhoek (secretaris). 
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Eerstvolgende vergaderingen 12 november en 10 december, 
aanvang 20.30 uur in de Van Heutszstraat 1a. Aanbellen bij 
Buurtraad/prikpost. 

                            
Ø Wijkagent 

Ad Braber 
E-mail: ad.braber@mw-brabant.politie.nl. ( 0900 8844.  
Telefonisch kunt u afspraak maken voor deelname spreekuur op 
18 november of 2 december van 19.00 tot 20.00 uur.  

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

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

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

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

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

  
Ø Senioren Netwerk 

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

  
Ø Centraal Meldpunt 

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

Ø Meldpunt 
Waterpaviljoen 
Moerenburg 

 

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

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

 
	  
	   22 oktober is een cyclus van vier 

kaartavonden bij de Pelgrimhoeve 
afgesloten met een prijsuitreiking. 
Daarnaast werd de opbrengst van deze 
avonden gedoneerd aan de Stichting 
Gijsje Eigenwijsje. Gijsje overleed op 
9 jarige leeftijd aan hersenstamkanker. 
Zijn moeder (l.) was compleet verrast 
toen haar door Willy de Leeuw een 
bedrag van 1.161,70 euro overhandigd 
kon worden voor een vakantie van 
andere gezinnen die geconfronteerd 
worden met een kind met deze vreselij-
ke ziekte.  
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Gecertificeerd	  NFG,	  hierdoor	  
vergoeding	  zorgverzekering	  
	  

Als	  jij	  het	  besluit	  hebt	  genomen	  dat	  je	  zo	  niet	  
langer	  verder	  kan,	  maak	  dan	  direct	  een	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dat	  voelt	  al	  snel	  een	  stuk	  beter!	  
	  



30

 

 
Voor het beste hypotheekadvies komt u uit bij Lancyr Mutsaers. Er is namelijk veel 
meer mogelijk dan u denkt. Een advies van Lancyr Mutsaers is altijd maatwerk en 
dus afgestemd op uw woonwensen en financiële en persoonlijke mogelijkheden. 
Onze hypotheekadviseur helpt u graag verder bij het vinden van de beste hypotheek.  
 
Voor de verkoop van uw woning staan wij graag voor u klaar  Ook in de huidige 
markt doen wij er alles aan om de verkoop van uw woning zo snel mogelijk te laten 
verlopen. Wij maken graag een afspraak met u om te laten zien wat wij voor u 
kunnen betekenen.   

  

	  
Professor	  Verbernelaan	  100	  	  	  
5037	  AK	  	  Tilburg	  
Tel.	  013	  -‐	  467	  66	  93	  
Contactpersoon:	  	  M.	  Zabil	  
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II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  II	  III	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                           .  reparatie 
                                                                                   .  stemmen 
John	  Meulendijks	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pianoservice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .  advies	  
                                                                                   .  bemiddeling 
 
Gerard de Bondtstraat 6      5017  GT  Tilburg 
Tel. 013 – 543 40 04 
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Kijk	  op:	  

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

 

 

Veel	  buurtgenoten	  waren	  	  
al	  bij	  ons.	  

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

eigen	  keuken.	  
 

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

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

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

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

schilderwerk
wandafwerking
restauratieschilderwerk
hout- en marmerimitatie 
decoratieve technieken

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

OERLEMANS

schi ldersbedr i j f

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Even	  tijd	  voor	  uzelf!	  

Heerlijke gezichtsbehandeling incl. 
massage 75 min. vanaf 30 euro. 

Voor overige behandelingen zie 
www.ilmiosogno.org. 

Graag tot ziens! 

Schoonheidsspecialiste, visagiste,    
hand- en nagelverzorging 

Sanne Takkenberg 

Kruisakker 5, 
5056 LC Berkel-Enschot 

013-5331069  of 06-22657699                  
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SPORTEN BIJ WERE DI TILBURG

Bij Were Di Tilburg kunt u terecht voor hockey, tennis, jeu de boules en 
beach-volleybal.
Were Di heeft een hockeywaterveld, 2 kunstgrasvelden, 6 all weather 
tennisbanen, 8 jeu-de-boulesbanen en 4 beachvolleybalvelden.

U kunt nog lid worden. Voor info: kijk op de website 
www.weredi-tilburg.nl  U kunt ook een e-mailtje sturen naar  
info@weredi-tilburg.nl,  bellen op 543 22 86 (op maandag na 20.00 uur) 
of zelf eens een kijkje komen nemen op ons prachtige sportcomplex.
Were Di Tilburg, IJsclubweg 2, Tilburg (achter het Bastion Hotel)

PHPH

PHPH
60 jaar 'jong'

1949 2009

Vof  PelgrimHoeve
Voor al uw feesten of bijeenkomsten.

U heeft de mogelijkheid
om zelf  voor uw buffet te zorgen.

Er is een rookruimte aanwezig.

www.pelgrimhoeve.nl

Pelgrimsweg 27 • 5018 EL  Tilburg • 013-5362116 • 06-51518818

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hairfashion Sylvia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dames	  en	  Heren	  Kapsalon	  

St.Josephstraat 85A                                                                                                                                                                                                   
5017GD Tilburg                                                                                                                                                                                                                        
013 5435109                                                                                                                           

 

Ook kunt u hier                                                                                                                                                                          
uw schoenen                                                                                                                                                        
afgeven voor  reparatie. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


