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Ank en Ad Waijers uit de Reinier de Graafstraat zullen hun gouden bruiloft op 5 januari jl. 
niet gauw vergeten. De hele buurt was uitgelopen om hen toe te zwaaien, toen zij in een 
oude Opel kapitän (1951) door Jan Sweegers werden rondgereden. Omdat Ank 50 jaar 

geleden niet getrouwd was in een échte bruidsjurk, werd bij Tante Pollewop – een boetiek 
voor tweedehands dames- en kinderkleding – alsnog een wens ingevuld
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Frits woont op 1 februari van dit jaar alweer 
75 jaar in onze wijk Armhoefse Akkers. 
Eerst op de Pelgrimsweg waar zijn vader 
begon met Assurantiekantoor ‘Moerenburg’ 
op de hoek met de Armhoefstraat. “Dat 
kantoor bestaat nog steeds onder de naam 
P.M.F. Moerenburg Adviesgroep en is nog 
steeds in Tilburg te vinden”, vertelt Frits. 
Later verhuisde hij naar de hoek Nieuwe 
Bosscheweg/Ringbaan-Oost en daarna 
naar een appartement. 

Pelgrimhoeve 
“Toen ik in de wijk kwam wonen, bestond 
de Pelgrimhoeve nog niet. Daar lag toen 
een moestuin en daarachter, waar nu de 
basisschool staat, was ons voetbalveldje. 
Daar werd veel gebruik van gemaakt met 
onze jassen als doelpalen, want méér had-
den we toen niet.
Elk jaar in november werd in de Pelgrim-
hoeve – vroeger Patronaat genoemd – in 
de jaren 1950 -1960 een boekenbeurs 
georganiseerd door de fraters. Hierbij werd 
een strikte scheiding aangehouden tussen 

Lachen met opa Frits
Een doos vol met briefjes, aantekeningen, mijmeringen zorgde voor een dilemma: 
wegkieperen of er ‘iets’ mee doen? Wijkgenoot Frits Vennix - 82 jaar - koos voor het 
laatste. Eind februari/begin maart verschijnt zijn boek met 257 verhaaltjes en citaten.

de jongens- en meisjesboeken. Links voor 
de meisjes, rechts voor de jongens. Terwijl 
wij tussen de boeken snuffelden, bespra-
ken de fraters de schoolresultaten van de 
kinderen met hun ouders. De boeken die 
daar lagen waren allemaal afkomstig van 
de door het bisdom goedgekeurde Drukke-
rij van het Jongensweeshuis in Tilburg.  
Er was toentertijd in de Pelgrimhoeve veel 
meer te doen voor de jeugd. Ik herinner 
mij nog goed de maandelijkse filmvoorstel-
lingen à 25 cent toegang en de spelletjes-
avonden op zondag. We konden daar biljar-
ten, tafeltennissen, een boek lezen, etc. 
Dat boeken lezen zie je de tegenwoordige 
jeugd niet veel meer doen en dat is toch 
jammer, vind ik.”

Vodjes
Mooie herinneringen, maar hoe zit het nu 
met dat boek van hem?  
“Van jongs af aan, schreef ik leuke herin-
neringen op vodjes papier die ik in een 
doos gooide. Bij het opruimen in Coronatijd 
kwam ik die doos weer eens tegen en ik 
heb heel wat gelachen toen ik ze opnieuw 
las. Ik ben toen begonnen om ze allemaal 
met de hand over te schrijven, want ik 
heb geen computer en die heb ik ook niet 
nodig.” Zo ontstond een complete map, 
waarin ieder verhaaltje/anekdote in een 
apart plastic hoesje werd gestoken.
Frits benaderde vervolgens een uitgever 
met de vraag of hij hier iets mee kon. Die 
rolde na het lezen van een aantal van Frits’ 
stukjes van het lachen haast van z’n stoel: 
“Hoe kom je aan die onzin?” Het idee om er 
een boek van te maken was geboren en de 
titel was ook als vanzelfsprekend: ‘Lachen 
met opa Frits.’ 
“Tja de titel opa mag ik wel voeren. Ik heb 
vier kinderen die allemaal goed terecht zijn 
gekomen, en inmiddels al acht kleinkinde-
ren. Ik zit hier prima in mijn appartement 

Frits mag trots zijn op zijn boek, 
dat binnenkort verschijnt
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aan de Nieuwe Bosscheweg met uitzicht op 
Carré en ik ben ook het liefst thuis.” In een 
zijkamer domineert een biljart waarop Frits 
heel wat kinderen heeft lesgegeven. En 
weer volgt een anekdote.

Boek
Terug weer naar zijn boek. Met alleen het 
benaderen van een uitgever was voor Frits 
de kous niet af: “Alles moest natuurlijk eerst 
door iemand overgetypt worden. Daarna 
ben ik gaan corrigeren, want er waren 
heel wat fouten gemaakt o.a. met typisch 
Tilburgse woordjes. Toen is een proefver-
sie gemaakt en ook die heb ik zorgvuldig 
nagelopen.  

Nu moet ik ook nog beslissen op welke ma-
nier het uitgegeven gaat worden. In eigen 
beheer lukt natuurlijk niet. Ik kan moeilijk op 
m’n fietske naar Groningen rijden om daar 
boeken te gaan bezorgen. Of wat denk je 
van Den Haag. Zelfs daar is al belangstel-
ling voor m’n boek getoond, zeker ook 
omdat er verhaaltjes over bijvoorbeeld 
Gert-Jan Segers en Rutte in voorkomen die 
daar (nog) niet bekend zijn.”    

Zo gauw zijn boek ‘Lachen met opa Frits’ 
verschijnt, maken we daar melding van in 
dit wijkblad. En voor wie ondertussen hem 
wel eens wil zien biljarten: ga naar You-
Tube en zoek daar op ‘opa Frits’ of ‘Frits 
Vennix’.

Voordat de gemeenteraad een vergunning 
af geeft, nodigt zij belanghebbenden uit 
om hun mening over een plan te geven. Zo 
kan de gemeenteraad een weloverwogen 
beslissing nemen. Bewoners uit de Oister-
wijksebaan, J.P. Coenstraat, Hoevense 
kanaaldijk, de Werf en Moerenburg hebben 
massaal gereageerd op de plannen.

Buurt zegt massaal ‘nee’ tegen WaterProef                          Jan van Kessel

De gemeente Tilburg heeft meer dan honderd zogenoemde zienswijzen ontvangen 
voor het bouwproject recreatievoorziening WaterProef op de oude Waterzuivering aan 
de Hoevense Kanaaldijk.  

Beleving
Nadat er in de wijkkrant van december 
aandacht aan was besteed, ben ik er meer 
over gaan lezen. Aan het woord is Thijs 
Voncken uit de J.P. Coenstraat. “Ik schrok 
me een hoedje. WaterProef rekent op zo`n 
100.000 bezoekers per jaar en ieder week-
end zo`n 1.100 gasten. Dat zijn er wel heel 
veel voor dit rustige stukje Tilburg. Er zijn 

dadelijk maar 81 parkeerplaatsen. 
Ik voorzie grote verkeers- en par-
keerproblemen in de straat en in 
Moerenburg.” Ook Yvonne Naaij-
kens die enkele keren per dag met 
Prada haar vrolijke Golden Re-
triever door Moerenburg wandelt, 
ziet straks volop geparkeerd blik in 
de bermen van de Kommerstraat, 
Oisterwijksebaan en Hoevense 
Kanaaldijk. “De beleving van 
Moerenburg wordt dadelijk echt 
aangetast. Op het fietspad voor de 

Takkenbende en de Waterzuivering is het al 
heel druk en nu al best gevaarlijk met veel 
wandelaars en fietsers”. Ik zie al die auto`s 
in het landschapspark totaal niet zitten.”

Een oude overzichtsfoto van het Water-
zuiveringsterrein. WaterProef zou links 

van de bezinkbakken ingericht 
moeten gaan worden
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Klankbordgroep
In woontoren de Werf, is de komst van 
WaterProef het gesprek van de dag. Met 
name vrezen zij de geluidsoverlast van de 
horeca, de beats bij het buitensporten en 
vooral de speelplaats in het oude zuive-
ringsbassin. Gery Veen: “Het is echt heel 
origineel bedacht, maar zo`n betonnen 
bak weerkaatst het geluid. Als je in een flat 
woont weet je dat geluid omhooggaat. Eén 
van de speeltoestellen is een drumstel van 
potten en pannen. Pff ik moet er niet aan 
denken dat het plan ook echt door gaat.”
Ook de Klankbordgroep die ingesteld is 
om tussentijds de plannen van opmerkin-
gen en commentaar te voorzien heeft een 
zienswijze ingediend. In de Klankbordgroep 
zitten afgevaardigden van Bewonersbelang 
Jeruzalem, bewoners van Moerenburg, 
Buurtraad Armhoefse Akkers, de Vereniging 
Behoud Moerenburg en de Volkstuinver-
eniging.  De voorzitter van de Klankbord-
groep Frans Lemmens vertelt: “Het was 
steeds op initiatief van ons dat de mensen 
achter WaterProef kwamen vertellen over 
de voortgang. De uiteindelijke plannen die 
zijn ingediend, hebben we helaas nooit 
gezien. We hebben het plan dan ook niet 
kunnen bespreken en kunnen toetsen aan 
de leidraad die samen met het Waterschap 
de Dommel – eigenaar van het terrein - is 
opgesteld. Daarom hebben wij ook een 
zienswijze ingediend. Want wij maken ons 
grote zorgen over de licht- en geluidsbe-
lasting, de parkeerdruk op de omgeving en 

onveilige situaties bij de verkeersafwikke-
ling.”

Niet naïef 
Natuurlijk hebben we ook de reactie 
gevraagd van WaterProef.  Luc Zweerts, 
een van de initiatiefnemers, geeft aan dat 
tijdens de tervisielegging met de Klank-
bordgroep nog gesproken is over hun 
zorgen. Wij denken dat we die zorgen goed 
beantwoord hebben. Wij zijn niet naïef en 
bij ieder bouwplan - hoe klein ook- moet je 
rekening houden met mogelijke bezwaren. 
Ik heb de zienswijze nog niet gezien maar 
ik denk dat we het goed gedaan hebben en 
ik zie de uitslag positief tegemoet”.

En nu? 
Hoe gaat het nu verder? Een woordvoerder 
van de gemeente legt het uit. Alle ziens-
wijzen worden geregistreerd en indieners 
krijgen een ontvangstbevestiging. Alle reac-
ties gaan we bestuderen. Eventueel nemen 
we met sommige indieners nog contact 
op voor verdere toelichting en dan zal het 
College van Burgermeester en Wethouders 
een definitief besluit nemen. Wanneer dat 
zal zijn is afhankelijk van of er naar aan-
leiding van de ingediende zienswijzen nog 
nader onderzoek nodig is.

In ieder geval worden de perikelen rond de 
Waterzuivering vervolgd en de buurtkrant 
blijft het voor u volgen.

Opnieuw een evenement dat niet door kon 
gaan: het traditionele driekoningen-zingen. 
Toch liet niet iedereen zich weerhouden 
door de sluiting van de Pelgrimhoeve van-
wege de Corona-maatregelen. 
Hier en daar, ik geef toe het was een beetje 
zoeken, waren er kleine plukjes kinderen 
die soms met en soms zonder een kleu-
mende vader of moeder gingen zingen. 
Op de foto: v.l.n.r. Noortje van der Bruggen, 
Elin Vissers en Eva van der Bruggen.

Driekoningen                                                                               Lucy Reijnen
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Het is alweer 4 jaar geleden – 17 juni 2018 - dat er in onze wijk een zeer geslaagde 
Open Atelierroute werd georganiseerd. Astrid Abels en Lieske Stieger-Brouwers 
nemen het initiatief voor een nieuwe route dit jaar. 
   
Graag willen zij een vervolg organiseren voor muzikanten, fotografen, theatermensen, 
beeldende kunstenaars en andere creatieve cultuurmakers. 
  
Enkele ’spelregels’ voor deze open atelierroute: 
  
1. Het vindt plaats op zondag 22 mei van 12.00 - 18.00 uur. 
 
2. Als deelnemer woon je, werk je of presenteer je je werk, in de wijk waar dit wijkblad 

wordt bezorgd. 
 
3. Er is géén gezamenlijke presentatie, iedereen verzorgt zijn eigen 'open atelier’. 
 
4. Vóór 1 april per mail inschrijven bij Astrid Abels: 7 info@astridabels.nl onder 

vermelding van '22 mei 2022'. In de mail graag de volgende informatie opnemen: 
a. je naam; b. je adres; c. jouw mailadres; d. jouw telefoonnummer; e. jouw eventuele 
website; f. korte omschrijving van de discipline/kunstvorm.  

 
5. Deelnemers kunnen 6 mei tussen 17.00 - 18.00 uur ballonnen en een poster ophalen 

bij atelier Lieske, Pelgrimsweg 63.  
 
6. Dan maken we ook een kaart die digitaal verstuurd wordt voor de route en de 

bezoekadressen. 
 
7. Iedereen informeert zijn eigen achterban, bijvoorbeeld via social media. 
 
8. Voor de deelnemers komt er een appgroep. 
 
9. Mogelijk dat we na het open atelier, nog even een borrel kunnen halen bij Zomerlust? 
  
Voor deelname en andere ideeën zien we je aanmelding graag zo snel mogelijk tegemoet 
via bovenstaand mailadres 
  
Kleurrijke groet, 
  
Astrid Abels : www.astridabels.nl en Lieske Stieger-Brouwers : https://lieske.nu 
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Bel voor eenvrijblijvendeafspraakbij u thuis.U kuntdanstof of leeruitkiezenuit onzemobiele showroom!
Kijk opwww.meubelreparatietotaal.nl - info@meubelreparatietotaal.nl

Wij zijngespecialiseerdin:
• Antiekrestauratie en herstofferenvan
meubels

• Leerrestauratie en reinigen vanmeubels
• Het vernieuwen van binnenwerksystemen
• Opnieuw stofferen vanboot encaravan
kussens

• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen enverstevigen
• 48uurs service voor nieuwevullingen voor
kussens

• Reiniging van meubels
• Riet enbies enrotan stoelen opde
traditionelewijze.

Sint Josephstraat 135,5017GG Tilburg, 0640053505/0138200962

GESPECIALISEERD
in modern &
KLASSIEK

HERSTELLEN
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An woonde heel veel jaren in de Cornelis 
Speelmanstraat. Ze was actief voor 
de senioren in de wijk, zoals bij de 
Zonnebloem, en ze organiseerde De 
Inloop in de pastorie: bijeenkomsten voor 
senior-wijkbewoners. Later maakte ze ook 
nog enige tijd deel uit van het Senioren 
Netwerk. 
Sinds de Sacramentskerk in onze wijk was 
gesloten (in 2005) miste ze een plek om 
naartoe te gaan voor een gebed. En zij niet 
alleen. Daarom maakte ze zich jarenlang 
hard om een Mariakapel in de wijk te 
krijgen. Ze noemde het 'óns kapelleke' en 
toen het plan vast dreigde te lopen, hielp ik 
haar om het kapelletje te realiseren. Na een 
boel hindernissen was het in mei 2008 dan 
zover. Het Mariabeeld dat al jaren op haar 
vensterbank stond, kreeg een plekje in het 
kapelletje in de voortuin van het klooster in 
de Van Heutszstraat.

Enkele jaren later verhuisde An naar een 
seniorenwoning in Berkel-Enschot. Met 
haar scootmobiel kwam ze nog regelmatig 
naar de wijk, naar de Aldi hier, en natuurlijk 
naar haar kapelleke. Bij het tienjarig 
jubileum van het kapelleke was er een 
herdenking en An was blij dat ze er nog zo 
lang van kon genieten. 

Maar het moment kwam dat zelfs een 
sterke vrouw als An afscheid moest 
nemen van het leven. Dat was op 24 
december jl. De afscheidsdienst was 
een week later hier in de Pelgrimhoeve. 
Samen met haar kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen, andere bekenden en 
ex-buurtbewoners nam ik ook afscheid van 
An. Op weg naar de begraafplaats stopte 
de rouwwagen nog even bij haar kapelleke. 
Het was mooi en het was goed. Dag An, ik 
vind het fijn dat ik je heb gekend.

Afscheid van An Schilder              Ineke van Kasteren

Eind december namen we niet alleen afscheid van het jaar 2021, maar ook van An 
Schilder. Zij overleed op de leeftijd van maar liefst 98 jaar. Vooral de wat oudere 
bewoners van onze wijk zullen haar kennen. Omdat zij zo'n markante vrouw voor onze 
wijk is geweest, wil ik graag aandacht aan haar schenken.

An Schilder met haar Mariabeeld in mei 
2008 bij het toen splinternieuwe kapelletje 

Ondergronds 

Wie in de buurt van het Baksche Ven rond-
wandelt of fietst, heeft het waarschijnlijk 
al gezien. De voorbereidingen zijn gestart 
om de hoogspanningskabels ondergronds 
te gaan leggen. Dat betekent onder meer 
dat er een pijpleiding onder de snelweg 
aangelegd gaat worden en dan dwars door 
de weilanden in Moerenberg 
(foto: Will van Sprang)
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Wilma (65) doet mee met 
Energiefabriek Kempenbaan: 

“Ik gun iederéén 
een fijn leven. 
Daarom doe ik mee.”

Wilma is een échte Tilburgse. Ze heeft zonnepanelen gereserveerd bij Energiefabriek Kempenbaan. 
Die komen op de geluidswal langs de A58 tussen het ETZ Ziekenhuis en het Van der Valkhotel in 
Tilburg. In totaal wordt hier straks duurzame stroom opgewekt voor zo’n 500 huishoudens in 
Tilburg, Hilvarenbeek, Goirle en Moergestel. Er zijn nog panelen beschikbaar. 

Meer info en reserveren: www.energiefabriek013.nl/kempenbaan

Wilma gaat binnenkort met  
pensioen.“Dat mag ook wel ook,  
ik werk al 50 jaar. Maar toch is  
het gek om straks te stoppen. 
Ik sta nog volop in het leven. 
Misschien omdat ik zoveel jonge 
vrienden heb. We gaan uit eten, 
stappen, dat houdt me jong. Als  
ik met pensioen ben, dan ga ik 
een wijncursus volgen. Ik word 
sommelier. Of ik ga Grieks leren,  
of Spaans. Ach ja, ik zie het wel.”

Waarom ik meedoe?
“Ik hoop voor jou, en voor je  
kinderen en iedereens kinderen 
dat die ook nog een heel fijn leven 
hebben op deze aardkloot, want 
we hebben er maar één, dus we 
moeten er zuinig op zijn. Gelukkig 
zijn er steeds meer mensen die 
dat in de gaten krijgen. Zeker na 
corona zijn er volgens mij steeds 
meer mensen die denken: wat is 
het allemaal maar betrekkelijk.”

Ook voor bewoners uit Armhoef
Energiefabriek Kempenbaan is 
een postcoderoosproject. Goed 
nieuws als je dit wijkblad krijgt, 
want bewoners van Armhoef 
(5018) kunnen ook meedoen. 
Dus wil je graag iets goeds doen 
met je geld? Reserveer dan nu je 
certificaten. Je krijgt een berichtje 
als het project doorgaat naar een 
volgende fase. Als je je inschrijft 
zit je dus nog nergens aan vast. 
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Lidl wil met zijn tijd meegaan en er komt 
een 100% milieu neutrale- en zelfvoor-
zienende supermarkt voor terug. Warmte 
pompen, zonnepanelen en wtw-installatie 
(warmte-terugwin-systeem) zullen worden 
geplaatst, er komen zelfscan afrekenkas-
sa’s en nog veel meer. 
Niet alleen het dak wordt vol gelegd met 
zonnepanelen, nee zelfs de warmte die van 
de generators en koelingen komen zullen 
worden hergebruikt. Daarnaast komt er, 
los van het nu bekende assortiment, een 
behoorlijk grote uitbreiding van zowel food 
alsook non-food, kortom een compleet 
nieuwe supermarkt die voldoet aan alle 
eisen van nu! 

Planning 
Als alles volgens onderstaande planning 
verloopt komt er straks een maar liefst 35% 
grotere supermarkt. De uitbreiding qua m2 
vindt geheel plaats richting het kanaal. 

December Sloop oude pand
Jan./Feb. Grondwerk en fundering
Maart Staalconstructie plaatsen
April Metselwerk
Mei Binnen afbouw
Juni Aanleg nieuw parkeerterrein
Juli Opening nieuwe supermarkt 

Poolse supermarkt open, Lidl dicht                                            Ben Nooijen

Ja, je leest het goed, de Lidl is dicht en niet zomaar even, maar zeker tot juli van dit 
jaar! Ongeveer 10 jaar geleden herrees op de locatie Bosscheweg al een nieuwe Lidl 
ter vervanging van het oude pand waar Sjef Gijsbers ooit zijn Suzuki auto’s verkocht. 
Ernaast vind je de Poolse supermarkt Klepsi.

Tijdens deze grote verbouwing/nieuwbouw 
is het voetpad afgesloten: gebruik het 
fietspad.
Het fietspad wordt verplaatst naar de 
rijbaan waar het aan de Lidl kant verboden 
parkeren wordt; de bushalte bij de Lidl 
wordt verplaatst naar de Bosscheweg nr 
314 richting kanaal. 
Of het vrijstaande pand links van de huidige 
Lidl blijft gehandhaafd is momenteel nog ’n 
punt van onderzoek. 

Kortom Lidl wil moderne hedendaagse 
stappen gaan maken, zodat we straks weer 
een volledig up to date supermarkt ervoor 
terug zullen krijgen.
Het is voor nu dus even afzien, Lidl verwijst 
naar haar supermarkten op het AaBe ter-
rein en op het Krevelplein in Noord.

Van de oude Lidl is niets meer te bekennen

Onze fotograaf trok 6 januari ook de wijk in 
op zoek naar kinderen die als Driekoningen 
de deuren langsgingen. En ja hoor: daar 
zag hij Floor, Lotje en Vief prachtig ver-
kleed. Helaas kon de traditionele drieko-
ningen-wedstrijd bij de Pelgrimhoeve ook 
dit jaar geen doorgang vinden, vanwege 
Covid-19

3 Koningen
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Prinsenhoeven 36 013-5420685 info@vdbraakenmaas.nl

OverigeSpecialismen:fysiotherapie, geriatrietherapie, manueletherapie, echografie,
sportblessures,revalidatie na eenoperatie of beroerte, Parkinson,hyperventilatieklachten,

COPD,claudicatio, tape,dryneedling,begeleid fitness.

Fysiotherapie isvoormijniet alleen eenwegnaarherstel
maarookhet vergroten vankennisover uweigen
lichaamenuwzelfredzaamheid.Met mijn7jaar ervaring
inhetwerk als sportcoördinatorben ikgespecialiseerdin
het gevenvanbewegingsscholing.Daarnaastheb ikmij
tijdensmijnopleidingtot fysiotherapeut mogen
verdiepen inhet gebiedvande kaak-,hoofd-en
duizeligheidsklachten. Ik denkgraagoutof the boxen
wordenthousiastvanpatiëntenmet 'bijzondere'
klachten.

Youri
Aarnoudse

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:

van oktober t/m februari 10% korting
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De gemeente heeft de Piushaven en 
omgeving aangewezen als een plaats met 
een alcoholverbod zoals bedoeld in artikel 
69 lid 2 van de APV Tilburg. Het betreft het 
gebied direct langs de Piushaven, tot aan 
de eerste lijn van bebouwing evenals het 
gebied direct langs het Wilhelminakanaal 
tussen de Oisterwijksebaan en het viaduct 
Meijerijbaan tot aan de eerste lijn van be-
bouwing. Uitzonderingen gelden voor: ter-
rassen van horecabedrijven, schepen met 
een ligplaatsvergunning, evenementen, 
voortuinen en gevelbankjes van aanwonen-
den. Het alcoholverbod geldt dagelijks van 
22.00 uur tot 08.00 de volgende dag en dus 

Piushaven drooggelegd
Dat zou wat zijn: de hele Piushaven leeggepompt. Prima voor een grote schoonmaak 
en het verwijderen van vervuild slib. Het gaat echter om een alcoholverbod.

ook in de weekenden. Doordat er came-
ratoezicht komt in de straten Piushaven, 
Hopliedenkade en Tamboerskade helpt dit 
bij het handhaven van dit verbod. Het is 
maar een weet. 

Sarah en ik hebben elkaar leren ken-
nen binnen het jeugdwerk in de Armhoef. 
Samen met andere jonge vrijwilligers uit 
de wijk hebben we jaren de buurtjeugd 
leuke avonden bezorgd in ‘jeugdruimte De 
garage’. Deze was gevestigd in de oude 
pastorie van de Sacramentskerk aan de 
Ringbaan-Oost. Filmavonden, bosspelen, 
dropping, disco-avonden en natuurlijk een 
van de jaarlijkse hoogtepunten ‘de nacht 
van de garage’ kwamen allemaal in ons 
programma voorbij! Je kwam ons als vrijwil-
liger ook tegen tijdens het jaarlijkse Kinder-
vakantiewerk HEKOS en natuurlijk tijdens 
carnaval in de Pelgrimhoeve… 

 
De nacht van De Garage                                                      Erik Ketelaars

Mijn naam is Erik Ketelaars, geboren en getogen in de Armhoef. Opgegroeid in de 
Heile Schoorstraat en daar, niet geheel toevallig, later ook weer komen wonen met 
mijn vrouw Sarah en onze kinderen Daan en Meis. Opa en oma wonen nog steeds in 
de straat: Hoe ‘dorps’ wil je het hebben?

Allemaal activiteiten binnen de wijk die 
deze plek zo uniek maken. Veel meege-
maakt en heel veel geleerd. Het is dan ook 
mooi om te weten dat er binnen de wijk nog 
steeds veel vrijwilligers op allerlei vlakken 
actief zijn.

Het vuurtje
Mijn vrijwilligerswerk binnen de wijk heeft, 
weliswaar met een kleine omweg, geleid tot 
wat ik nu doe als dagelijks werk: Kavavlam! 
Feestverhuur Een typisch geval van: “van 
het een, komt het ander…”  Vanuit het 
jongerenwerk, de jeugdhulpverlening en 
uiteindelijk het werken met mensen met 
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De verkoop van je woning, 
van start tot eind geregeld.

Via Paul Makelaardij
Kempenaarplaats 8
5017 DX Tilburg

T   013 30 33 195
E   paul@viapaulmakelaardij.nl
W  www.viapaulmakelaardij.nl

Wij doen de verkoop jij kan je bezighouden 
met de dingen die er toe doen.

Via Wie? Via Paul Makelaardij natuurlijk! 
Via Wie anders?
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een beperking ben ik in 2008 mijn eigen 
verhuurbedrijf begonnen. Van je hobby je 
werk maken leek mij een mooie stap en 
gelukkig pakte het goed uit! Veel mensen 
wisten de weg naar Kavavlam! te vinden en 
we hebben menig feest en evenement van 
materialen mogen voorzien.
Begin 2020 werd alles anders. Corona 
zorgde ervoor dat er niet meer zoveel te 
vieren was in de wereld. Binnen een paar 
dagen was onze verhuur-agenda leeg. 
Geen verhuur, geen klanten en dus geen 
inkomsten. Alles stond stil.  Aanvankelijk 
een tijd van berusting en gelukkig ook 
saamhorigheid. Hier en daar creativiteit in 
de vorm van afhaalkraampjes bij de ho-
reca, voedsel-initiatieven voor de zorgme-
dewerkers en ouderen.  Maar ook je buren 
ontmoeten tijdens Koningsdag ieder vanuit 
zijn eigen voortuin.

De waakvlam
Het was al snel duidelijk dat het einde nog 
niet in zicht was. Als ondernemer was het 
tijd om deze situatie aan te pakken en cre-
atief naar het positieve om te buigen. Met 
mijn ‘roots’ in de zorg besloot ik een aantal 
dingen te combineren. Ik ging binnen mijn 
bedrijf dagbestedingsplaatsen aanbieden 
voor mensen met een beperking. In korte 
tijd werd onze bedrijfshal aan de Jules Ver-
neweg omgebouwd tot dagbestedingsplek. 
Met de verhuur op een lager pitje kwam 
er ruimte voor een fietsenwerkplaats, een 
kleine timmerwerkplaats en een sport-
ruimte. Allemaal met belangeloze hulp van 
mensen die je simpelweg wat gunnen…
onbetaalbaar!

De vraag die me werd gesteld als aanlei-
ding van dit stukje was: “Hoe belangrijk is 
creativiteit tijdens de coronatijd?” Voor mij 
persoonlijk is het dus heel belangrijk geble-
ken! Sterker nog, de coronatijd heeft me 
hierdoor ook mooie dingen gebracht. Op 
dit moment maken er meerdere mensen 
gebruik van onze dagbestedingsplaatsen 
en heeft alles zijn plek gevonden. We blij-
ven actief in de verhuur en tegelijk blijven 
we kijken naar wat mogelijk is en we hopen 
nog lang deze combinatie te maken!

Ik geef de pen door aan Maartje Mutsaers 
met de vraag ‘’Wat is je grootste ontdekking 
geweest?’’ 

Erik te midden van twee van zijn helpers

We hebben onze eigen Natuurwerkdagen 
waarop een ploeg vrijwilligers erop uitgaat 
om rotzooi op te ruimen. Maar je kunt 
zelf ook een handje toesteken. Bij café 
Zomerlust en bij het witte huis op de hoek 
Oisterwijksebaan/Moerenburgseweg kun je 
grijpstokken en een vuilniszak meenemen 
om tijdens je wandeling zelf lege blikjes, 

Dumpen in Moerenburg            Lucy Reijnen

Wanneer je in ons prachtige Moerenburg wandelt, kom je helaas regelmatig rommel 
tegen. We weten het allemaal: ‘de achtertuin’ van de Armhoef wordt soms gewoon 
gebruikt als vuilnisbelt. 

mondkapjes, papiertjes en ander klein afval 
tussen te struiken uit te vissen. De zak met 
afval kun je achterlaten op een goed zicht-
bare plek, bijvoorbeeld bij een de prullen-
bak voor hondenpoep tegenover het witte 
huis, of bij de plaats waar je de grijpstok 
hebt geleend.
 



16

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt
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Bloempotten
Af en toe loopt het echter de spuigaten 
uit met wat er allemaal gedumpt wordt in 
Moerenburg. Het goede nieuws is dat wan-
neer je hiervan een melding maakt via de 
Fixi-app het ook écht helpt. ‘Handhaving’ 
komt en zorgt ervoor dat de rommel wordt 
opgeruimd.
De troep is dit keer een berg bloempotten 
en blauwe plastic zakken met daarin zand 
en afgezaagde kleine dennenboompjes. 
Het ligt op Oudejaarsdag langs het bos-
paadje van de Koebrugse Weg bij het Grol-
legat. Wanneer ik langsloop komt er net 
een wagen van ‘Handhaving’ aanrijden.  
“Het komt helaas vaak voor.” zegt een van 
de handhavers, “Van deze storting zijn al 
drie meldingen gemaakt. Goed dat zo’n 
dumping door voorbijgangers gemeld wordt 
dan maken wij er werk van.” 
Alles is naast en voor een deel ín de naast-
liggende sloot gedumpt. 
“Zo onnodig”, bromt de handhaver, “dit 

Handhaving mag weer een illegale stort 
opruimen in Moerenburg

soort afval kun je gratis inleveren bij de 
Milieustraat.” Hij haalt zijn schouders op. 
“Waarom?”
Ja, waarom doen mensen dit? Was mis-
schien de stort al gesloten? Is het makkelij-
ker om het hier te dumpen? Is het vanda-
lisme?  Wat het ook is, het is in elk geval 
dom. Heel dom. 

Meldingen via de Fixi-app kun je doen, als 
je de app op je telefoon hebt geladen. Het 
kan ook gemakkelijk door de melding door 
te geven via internet op : fixi.nl of via de 
site van de gemeente Tilburg. Zie ook de 
advertentie in dit wijkblad. 

Beste buurtbewoners, carnavalsliefhebbers, 
  
We hebben als Kaauw Errepels onlangs een start gemaakt 
om voorzichtig aan het carnaval 2022 te gaan denken.  
 
Na de jaarwisseling zouden we dan de voorbereidingen 
concreter vormgeven. Ook al willen we het niet horen en 
zitten veel carnavalsverenigingen nog in de ontkenningsfase 
vrezen wij als vereniging dat het carnaval zoals wij dat 
gewend zijn niet door kan gaan.  De berichten m.b.t. de 
pandemie laten het niet toe nog langer te twijfelen en/of te 
hopen.  
 
Wij hebben dan ook als CV de Kaauw Errepels besloten alle voorbereidingen voor het 
carnaval te staken en we hebben daarmee dus tevens de conclusie getrokken carnaval in 
de Pelgrimhoeve dit jaar dus helaas ook géén doorgang vindt. 
  
Namens het bestuur van de Kaauw Errepels, 
  
Jan Steenbakker 
 

 
 
 
 
 



18

Liduina klooster

Beste buurtbewoner, 
Graag praten wij u bij over de ontwikkeling van het Liduinaklooster. In de afgelopen periode 
is er veel overleg geweest met de gemeente Tilburg en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Er zijn nog wat aandachtspunten, maar inmiddels ligt er een plan dat grotendeels voldoet aan 
alle regels en eisen. Daarmee is het moment aangebroken voor een belangrijke vervolgstap; 
het delen van de plannen met u als buurtbewoners.

Wat komt er in het klooster?
Op dit moment bestaat het woonaanbod in de wijk voor bijna 99% uit koopwoningen. De 
gemeente wil graag meer variatie (en dus ook huurwoningen) in de wijk. Zo krijgen starters 
meer kans om zich te vestigen in de wijk, maar wordt het ook voor senioren mogelijk om door 
te stromen naar een appartement. In het voormalige klooster komen 46 huurappartementen 
voor verschillende doelgroepen, waaronder ook een aantal sociale huurwoningen. 

Wat verandert er aan het gebouw?
In het klooster komen 46 appartementen voor 1 en 2 persoons huishoudens. Sommige appar-
tementen krijgen een eigen stadstuin. De kloostertuin met monumentale boom blijft intact 
en wordt overdag ook voor de buurt toegankelijk. Aan de buitenzijde van het gebouw veran-
dert er vrijwel niets zodat de monumentale uitstraling zoveel mogelijk behouden blijft. Rond 
het klooster aan de straatzijde komt een groene zoom van vaste planten en bloemen. 

Hoe wordt het parkeren opgelost?
Op dit moment wonen er zo’n 120 arbeidsmigranten in het klooster. Niet iedereen heeft een 
auto, maar bewoners met een auto parkeren nu op het terrein en in de straat. Op dit moment 
beschikt het klooster over 34 parkeerplaatsen. De voormalige Montessori school heeft 9 par-
keerplaatsen. In totaal zijn er nu 43 parkeerplaatsen. 
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In de toekomstige situatie daalt het aantal bewoners naar circa 60. Niet alle toekomstige  
bewoners zullen over een auto beschikken. Volgens de gemeentelijke parkeerregels zijn er 
voor de bewoners en bezoekers van de 46 nieuwe appartementen in totaal 57 parkeerplaat-
sen nodig. Door de parkeerruimte op eigen terrein opnieuw in te delen ontstaat er extra 
parkeerruimte. Ook het parkeren in de Pelgrimsweg wijzigt. Het langsparkeren verandert in 
haaksparkeren. Door beide ingrepen ontstaat er voldoende parkeerruimte rond het klooster. 
Omdat er natuurlijk niet continue bezoekers zijn verwachten we in de toekomstige situatie 
nauwelijks extra parkeerdruk. 

Er waren plannen voor een inloopavond voor de zomervakantie, maar in overleg met de  
gemeente hebben we dit uitgesteld tot het moment dat de plannen concreter waren.  
Deze inloopavond wordt georganiseerd zodra de maatregelen het toelaten. Op deze avond 
lichten wij onze plannen graag aan u toe waarna al uw vragen welkom zijn. 

Wat gaat er nu gebeuren?
Voor de verbouwing is een zogenaamde ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Na de inloop-
avond worden eventuele aandachtspunten hierin verwerkt en daarna start de gemeente de 
procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Om te kunnen verbouwen is er ook een  
Omgevingsvergunning nodig. Beiden gaan waarschijnlijk rond mei/juni 2022 ter inzage waar-
bij u formeel kunt reageren op de plannen. 

De huidige bewoners van het klooster vertrekken in het voorjaar van 2022. Zodra alle proce-
dures zijn afgerond start de verbouwing. Deze duurt circa 1 jaar. Medio 2023 is het klooster 
klaar voor haar nieuwe bewoners. Vanaf dat moment bent ook u van harte welkom in de 
gemeenschappelijke kloostertuin. 

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
ALLE ONTWIKKELINGEN ROND HET LIDUINA KLOOSTER? 

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief. Wij informeren u via de 
mail zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Aanmelden kan via 
https://mailchi.mp/c13652a24414/lidwina-klooster-tilburg
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      Voor de SP telt iedereen mee 
 
Iedereen telt mee in Tilburg, daar zet de SP zich voor in. Elke Tilburger, ongeacht sekse, 
leeftijd, herkomst, seksuele oriëntatie of huidskleur moet de ruimte en gelijke kansen 
krijgen om het beste uit zichzelf te halen. 
 
Een bruisende stad is een stad waar iedereen meedoet! 
Dat betekent voor ons: 
  
• Een goede, betaalbare woning 

voor iedereen, geen wachtlijsten 
sociale huurwoningen. 

• We zetten ons in voor een 
armoedevrij Tilburg, waar 
iedereen meedoet en kinderen 
niet in armoede opgroeien. 

• De SP gaat voor een goede 
gezondheid en recht op de zorg 
die je nodig hebt, niet op wat 
betaalbaar is. 

• Kunnen deelnemen aan een sportclub of een voorstelling bezoeken, we draaien 
de bezuinigingen op de minimaregelingen terug. 

• Samen met de bewoners zorgen we voor groene, veilige en fijne wijken om te 
leven en op te groeien. 

• Daarnaast ook de auto zoveel mogelijk buiten het stadcentrum houden. Met een 
goed transferium en veel aandacht voor goede fiets- en wandelpaden kan dat. 

• We willen ook huizen van het gas af halen, waar het kan en waar het niet kan goed 
isoleren. 

Al deze zaken moeten voor iedereen bereikbaar zijn, of je nu een dikke portemonnee 
hebt of een dunne. 
 
Dat is de SP Tilburg, wij staan midden in de Tilburgse samenleving en zijn elke maand te 
vinden in een wijk of dorp in de gemeente Tilburg, omdat wij graag van u horen wat 
goed gaat en wat beter kan in Tilburg.  
 
Want Tilburg maak je en ben je samen 
 
Ben je benieuwd naar ons verkiezingsprogramma? Het programma kun je vinden op 
https://tilburg.sp.nl. 
Heb je vragen over ons programma of onze standpunten mail ons op Tilburg@SP.nl   
 

 

[Advertorial]



21

Vogelvolkstelling in Moerenburg
Op zondagochtend of maandagochtend half tien, om en om, verzamelt zich een groepje amateur-
ornithologen uit de buurt op de brug van de Oisterwijksebaan om vogels te gaan tellen in Moe-
renburg. Mirjam Sikkers, Hans van de Berg, Ben Akkermans, maar ook andere groepsleden voeren 
om beurten het cohort aan. Moerenburg blijkt een open volière te zijn, met een keur aan vogels 
van allerlei pluimage, de menselijke niet meegerekend. Zo schijnen er nogal wat zelfverklaarde 
paradijsvogels door het landschapspark te struinen, maar die worden uiteraard niet meegeteld.  
Om welke vogels het gaat? Houdt u even vast: de kauw, kraai, waterhoen, meerkoet, fuut, aal-
scholver, stormmeeuw,  kokmeeuw, wilde eend, kuifeend, dodaars , zwaan, soepeend, holenduif, 
houtduif, tortel, boerenzwaluw, huiszwaluw,  mus, vink, goudvink, sijs, koperwiek, zilverreiger, 
blauwe reiger, ijsvogel, steenuil, koolmees, pimpelmees, lijster, spreeuw, gaai, ooievaar, ekster, 
scholekster, winterkoning,  tjiftjaf, fitis, roodborst, Canadese gans, grauwe gans,  nijlgans,  putter, 
groene specht, bonte specht, kievit, waterral, boomkruiper, boomklever, karekiet,  kwikstaart , 
merel. Bent u er nog? De aantallen worden iedere keer doorgestuurd naar de Sovon Vogelonder-
zoek Nederland. 
Aan het begin van de trektocht die zich slow motion voortijlt, maken de vogelliefhebbers afspra-
ken over wie wat gaat tellen. Voor het tellen zelf is een vuistregel nodig, want die beestjes blijven 
heus niet de hele tijd op dezelfde plek zitten. Er wordt afgesproken om binnen een bepaald areaal 
een telling aan te houden, met daarbij een vastgestelde foutmarge.   
Het spotten van een zeldzame vogel, zoals de polychrome ijsvogel, maakt je hele dag goed, terwijl 
het telkens opmerken van een gewone, want veelvoorkomende soort, zoals het roodborstje, op 
schaapjes tellen lijkt. 
Wat me trouwens bij een hot item brengt in vogelland. De wetenschappelijke naam voor het 
roodborstje is Erithacus rubecula, maar hij zou eigenlijk oranjeborst moeten heten. Zo zijn er meer 
vogels, ook in Moerenburg, die met een verkeerde kleur worden aangeduid. De zilverreiger is wit, 
de blauwe reiger grijs en de purperreiger bruin. De namen van sommige vogels blijken historisch 
belast te zijn, omdat in deze tijd alles draait om [hervonden] respect. Ook voor vogels. Ons rood-
borstje gaat voortaan officieel als roodborst door het leven, het winterkoninkje als winterkoning 
en het goudhaantje als goudhaan.  
De Tilburgse volksvogel is de kauw, die op het Tilburgse Leesplengske tjannik heet, een onomato-
pee in dialect dus. Vogels spelen wel vaker een belangrijke rol in het land der letteren. Zo schreef 
Thomas Rosenboom in zijn debuutroman Vriend van verdienste over de bijzondere vriendschap van 
een jongen met zijn door hem tam gemaakte kraai, Rokko. Maarten ’t Hart voert in zijn romans 
vaak vogelnamen: regenwulpen, ransuil, ortolaan, havik, kramsvogel. Jan Wolkers schreef over de 
walgvogel. Deze exoot komt in Moerenburg nog niet voor, maar sinds enige tijd wordt al wel de 
halsbandparkiet geteld. 
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Vanaf het vroege voorjaar tot in de late 
herfst zie je ze her en der in de wijk staan 
- in de Oisterwijksebaan zelfs op drie plek-
ken - de mannen en steeds vaker ook de 
vrouwen met hun stalen rossen. Wachtend 
tot de groep compleet is en dan mogen 
ze los. De mobiele praatgroepen, fietsend 
door het land van Brabant. Soms elkaar 
tot het uiterst uitdagend, maar meestal op 
keuveltempo en altijd met verhalen die 
naar mate de jaren verstrijken, heroïscher, 
legendarischer of hilarischer worden. 

Bundel 
De genoemde schrijvers troffen elkaar 
sinds hun studententijd bijna wekelijks en 
weer wat later ook tijdens de fietstochten 
van ‘De Door(en)trappers’, waarvan ze lid 
werden. Uitvalsbasis vormde het café aan 
de Boomstraat van kastelein en wieler-
liefhebber Frans van Dooren, vandaar de 
keuze voor de clubnaam. In dat café wer-

De tjiftjaf van Tuixén
Drie echte klasbakken uit onze buurt, Chris Ketelaars, Robert Dölle en Jan van Kessel 
hebben hun beste verhalen gebundeld. Aan hun stamtafel schoven ook JACE van de 
Ven en Jasper Mikkers (allebei fietsende oud-stadsdichters), Dick te Boekhorst en 
Max Kleijngeld aan om hun hilarische anekdotes te vertellen. Het resultaat een ‘fiets-
boek’ met 14 luchtige en wetenswaardige fietsverhalen.

den plannen gesmeed en tochten gestart 
die hen tijdens hun vakanties soms tot ver 
over de landsgrenzen bracht.  
Enkele Tilburgse clubleden – waaronder 
gerenommeerde schrijvers - zetten hun 
belevenissen tijdens die fietstochten al 
eens op papier en publiceerden die soms 
in kleine kring, of in het clubblad of zelfs in 
boekvorm.
Het bracht wijkgenoot Chris op het idee 
om een aantal van deze verhalen te gaan 
bundelen en hij nam daar zelf de kop-
positie voor in. Het idee werd enthousiast 
ontvangen en een selectie van verhalen 
volgde. Zijn vrouw, Hanny van de Ven, ging 
met de auteurs in gesprek en zorgde voor 
passende illustraties. Zo ontstond ‘De tjiftjaf 
van Tuixén’.

Titel
Een nieuwsgierig makende titel. Wie was 
immers die tjiftjaf? Het dorpje Tuixén 
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vormde in ieder geval enkele jaren een 
etappeplaats in de Pyreneeën van de Tour 
de France. Daar streek in 1959 onder 
andere ‘De adelaar van Toledo’ neer; de 
bijnaam van de Spanjaard Federico Martin 
Bahamontes die dat jaar ‘La Grande Bou-
cle’ ook won.  

Dat bergdorpje liet bij de schrijvers van het 
boek onuitwisbare herinneringen achter, 
nadat ze deelgenomen hadden aan een 
stevige tijdrit. En bij hen niet alleen. De 
enkele bewoners van dat dorpje waren 
maar wat blij, dat het clubje na een nachtje 
‘doorhalen’ de volgende dag weer op hun 
fiets stapten! 
Over wie vernoemd is naar dat kleine, on-
opvallend bruingeelgroen gekleurde vogel, 
dat zijn eigen naam roept, geeft het boek 
duidelijkheid. ‘De tjiftjaf van Tuixén’ is voor 
€12,50 te koop bij de boekhandels Livius 
en Gianotten Mutsaers, fietsspeciaalzaak 
Ventoux, af te halen op J.P. Coenstraat 1E 
of zelfs thuisbezorgd na een mailtje naar 
7 kesselotto@gmail.com 
 
De auteurs hadden Frank van Pamelen 
– bekend van zijn columns in het 
Brabants Dagblad – gestrikt voor een 
echte boekpresentatie bij Mie Pieters in 
Heukelom. Helaas gooide Corona roet 
in het eten en werd het een bescheiden 
feestje. Maar niet getreurd. De schrijvers 
hebben het plan om in het voorjaar een 
heus ‘Wielercafé’ te organiseren. En voor 
wie van fietsen houdt: in de wijk zijn tal van 
fietsclubjes. Je ziet ze wachten tot ze los 
mogen. Spreek ze aan en sluit je aan!    
 

Vijf van de zeven schrijvers op de kasseien bij onze wijk met v.l.n.r. Jasper Mikkers, 
Chris Ketelaars, Max Kleingeld, Robert Dölle en Jan van Kessel
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Ze dribbelde me met snelle pasjes voorbij, zodat ze net voor mij de trappen van het Willem 
II stadion bereikte. In het voorbijgaan hoorde ik ze luidop mompelen en klagen. Haar mondje 
stond geen moment stil en dat heb ik geweten.

Een flinke rij – oudere – mensen schuifelt naar voren. Paar stapjes–stilstaan-paar stapjes-stil-
staan, terwijl een ijzige wind onaangenaam en koud aanvoelt.  We zijn op weg naar de eerste 
versperring: controle. “Wilt u uw uitnodiging gereedhouden, dan gaat het wat sneller”, vraagt 
een oudere man met oranje hesje. Het gros van de mensen in de rij volgt het verzoek op. 
Aan de senior zittend in de kou aan een tafeltje de lastige taak om het mompelend vrouwke 
voor me te vragen naar haar uitnodiging. “Wat ’n gedoe hier. Ik moet hier om tien uur zijn, dus 
ik ben hier. Is dè nie genoeg dan?” Ze ontploft, draait zich om en zoekt steun bij mij. “U hebt 
waarschijnlijk een brief gehad of een sms’je; dat moet u even laten zien”, leg ik uit. 
Ze graait in de zakken van haar jas en haalt er een envelop uit die ze op het tafeltje smijt. 
Gelukkig: de uitnodiging en de gezondheidsverklaring zitten erin. “U moet de gezondheids-
verklaring nog wel invullen mevrouw, anders kunt u niet gevaccineerd worden”, zegt de 
senior.

“Jè, doe de gij da mar; wat ’n 
gedoe hier. Ik ben hartstikke 
gezond en ik snap ook niet 
wat ze hier allemaal van me 
moeten weten.”  Een andere 
vrijwilliger wil de senior meteen 
te hulp schieten: “Komt u maar 
even mee mevrouw, dan help 
ik u wel.”  
Het vrouwke kijkt de man even 
achterdochtig aan en schudt 
dan krachtig nee. “Daar trap 
ik niet in, gij moet me helpen” 
en ze wijst naar de senior. Die 
pruttelt tegen en wijst naar de 
groeiende rij mensen achter 
ons.

Het vrouwke ziet mij weer staan: “Kunde gij dè niet effe voor mij doen?” Ik wijs op mijn beurt 
naar de behulpzame vrijwilliger “Die vertrouw ik nie, maar jou wel.”  
Ineens zijn alle ogen op mij gericht met dezelfde verwachtingsvolle blik: ‘Doe nou, dan is ze 
hier weg.’ Meteen ook schieten twee nieuwe oranje hesjes naar voren om ons mee te nemen 
naar een apart kamertje.  Oké, vooruit dan maar. En terwijl ik daar voor haar een vertaalslag 
maak van elke vraag op de gezondheidsverklaring om vervolgens haar antwoord ‘nee’ aan te 
kunnen kruisen, word ik door het vrouwke bijgepraat over haar ingewikkelde leven.

Als ze wat later - natuurlijk voor mij - aan de tafel voor de registratie staat en ze alvast bezig 
is haar bovenkleding los te maken, zie ik de medewerkster een paar keer ‘nee’ schudden. 
Even later hebben vier nieuwe oranje hesjes de grootste moeite haar mee te nemen. “Me-
vrouw is helaas haar paspoort vergeten.” 

Booster                                                                                  JdS
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Tot vorig jaar werd het netwerk ondersteund door een sociaal werker van ContourdeTwern. 
Samen met de netwerkleden konden zo gezellige en nuttige dingen worden georganiseerd. 
We vonden het altijd fijn dat we terug konden vallen op professionele ondersteuning. Maar 
helaas viel die ondersteuning ineens weg. En ook de financiële bijdrage die het netwerk 
altijd kreeg om activiteiten te organiseren, was er ineens niet meer. Niet handig, want we 
hebben geen leden die contributie betalen, dus zelf geen inkomsten.

Het vervelendste van de zaak is dat we door ContourdeTwern totaal niet werden ingelicht 
over de veranderingen. Pas na het zelf aandringen op gesprekken, werd het duidelijk: Con-
tourdeTwern moet bezuinigen en daardoor komt een wijk als de onze niet meer in aanmer-
king voor deze ondersteuning. Terwijl nota bene het Senioren Netwerk zoveel jaar geleden 
is opgericht op verzoek van de gemeente. Tel daarbij op dat er op het moment via het plan 
‘Gezond en Gelukkig oud in Tilburg’ (GGoud) wordt gewerkt aan het seniorbestendig maken 
van de stad. Dat staat haaks op wat er nu gebeurt. Daar hoort bij dat de gemeente graag in 
elke wijk een seniorennetwerk wil. Precies wat we al hebben en wat dus gekoesterd moet 
worden...
Wat wij aangeven is het volgende: “Of je nou achter een geranium zit in onze wijk of in een 
‘kwetsbare wijk’, het komt op hetzelfde neer.” Dus ook hier kunnen we hulp en een financiële 
bijdrage gebruiken om zo goed mogelijk voor de senioren in onze wijk aan de slag te kun-
nen blijven. 

Een gesprek en verschillende mails hebben helaas niet veel verandering in de zaak ge-
bracht. Ja, we krijgen héél tijdelijke ondersteuning en we kunnen per keer een bijdrage 
aanvragen als dat nodig is. Maar daarvoor moeten we per aanvraag (het gaat om kleinere 
bedragen per activiteit) het hele circuit van ContourdeTwern doorlopen; dat is niet werkbaar. 
En dan moeten we nog maar afwachten of we het krijgen. Dus moeten we hopen dat we op 

andere potjes een beroep kunnen doen. Makkelijker 
wordt het er zeker niet op.

Jammer dat het zo gaat in deze tijd. We laten ons 
als Senioren Netwerk niet klein krijgen en zullen ons 
blijven inzetten voor de wijk. Natuurlijk kunnen we veel 
zelf, en wees niet bang: er zal geen activiteit minder 
worden georganiseerd. Maar het voelt niet oké dat er 
op deze manier met een goed draaiend netwerk wordt 
omgegaan. Daarom wilden we dit even met u delen.

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Sinds 2008 heeft onze wijk een Senioren Netwerk. Dat zal de meeste mensen in de 
buurt niet ontgaan zijn. Het Senioren Netwerk zet zich in voor de belangen van de 
senioren in de wijk. Dat kan gaan om een informatiemiddag over veranderingen in de 
zorg of over goed horen, via de seniorendiners (samen met de kbo), mantelzorg-bloe-
metjes en originele uitstapjes tot een gezellige lunch op een bijzondere plek.

 

Senioren Netwerk, 
zoek het zelf maar uit! 
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De Renova-garage aan de Kempenbaan is 
zo goed als klaar, zodat eigenaar Jan-Hein 
Alkemade zijn terrein niet langer zelf nodig 
heeft voor de ‘opslag’ van nieuwe BMW’s.
Buurtraadslid Hein Jacobs heeft recent 
navraag gedaan over de stand van zaken 
met betrekking tot de nieuwbouwplannen. 
Mede vanwege de nieuwbouw van Renova 

Ontwikkelingen Aldi-terrein
De parkeerplaats bij de voormalige Aldi aan de Doornbossestraat is weer gedeeltelijk 
openbaar. Het in december geplaatste hek is een stuk verschoven, zodat een 30-tal 
plekken weer beschikbaar zijn om te parkeren.

is de eigenaar hier nog niet veel verder in 
gekomen. 
Als het goed is, heeft recent op initiatief van 
de Buurtraad een gesprek plaatsgevonden 
tussen de eigenaar en een afvaardiging 
van de buurt om over de gewenste nieuw-
bouw op het Aldi-terrein te praten. 

De dag van de conciërge wordt op 8 
februari voor de allereerste keer gevierd. 
Dat conciërges het helemaal verdienen om 
eens in het zonnetje gezet te worden blijkt 
wel wanneer je bedenkt wat er allemaal 
van hen gevraagd wordt. 

Klaarstaan met een pleister, een mond-
kapje, de fietspomp. 
Kerstversiering, panelen voor de open 
avond, geluidsinstallatie. 
Gevonden voorwerpen, gereedschap, 
strooizout.
Wanneer het kopieerapparaat vastloopt, 
de tl-buis kapot is, het te koud/warm is.
Het raam niet opengaat, het jongenstoilet 
overstroomt, het printpapier op is.
De trapleuning los zit, de filter van de 
afwasmachine schoongemaakt moet 
worden.
Wanneer de EHBO-kist moet worden 
aangevuld, de telefoon gaat,
Ouders opgevangen moeten worden, de 
gootsteen verstopt zit,
Om de BHV-bijscholing te volgen, een 
leerling te troosten, het buitenterrein te 
beheren.

De dag van de conciërge             Lucy Reijnen

Conciërges vormen het cement van menige schoolorganisatie. Voorbeeldje: tijdens 
de vorige lockdown was de voltallige schoolleiding van een school in Breda afwezig 
door Corona. De school draaide gewoon door. Toen twee weken later de conciërges 
ziek waren, ging de school dicht. 

Om planten water te geven, leerlingen te 
corrigeren, stoelen aan te schuiven
Nablijvers aan het werk te zetten, een 
leerling gerust te stellen, bezoekers te 
ontvangen
Om de school te openen en sluiten, 
verlichting te controleren, de verwarming 
te ontluchten.
Om beveiligingsbeelden te monitoren, 
kopieën klaar te leggen, wegbewijzering 
verzorgen
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Kerstbomen-actie 
 

 
Ook dit jaar zorgde de kerstbomen-actie van de Buurtraad voor gezellige en sfeervolle 
momenten in de wijk. Op maar liefst 17 plekken waren inwoners druk bezig om er iets 
moois van te maken. 
 
Dat zorgde voor leuke ontmoetingen en leuke ideeën, en dat is nu precies ook de bedoeling 
van de Buurtraad. Wat sfeer brengen in deze knellende Coronatijd, waarin weinig mag en 
velen op zichzelf zijn aangewezen. Hierdoor konden samenkomsten rond de kerstboom met 
een hapje en een drankje helaas niet echt georganiseerd worden. Het initiatief van de 
Buurtraad wordt gewaardeerd en veel wijkbewoners vonden het jammer dat de kerstbomen 
al zo snel in januari werden opgehaald. De fotocollage in dit wijkblad laat je nog even 
nagenieten. 
 
 

Om te bemiddelen tussen leerlingen, 
energydrankjes af te pakken, batterijen 
vervangen, 
Om afvalbakjes te legen, brandmeldin-
stallaties te beheren, een deurklink vast 
te schroeven. 

Lien
Het ouderwetse beeld van de conciërge: 
die man in zijn stofjas die geleund op zijn 
zwabber een sigaar rookt, klopt al jarenlang 
niet meer met de huidige medewerker faci-
litaire dienst die zo langzamerhand onmis-
baar is geworden in de schoolorganisatie. 
Toen ik in een grijs verleden op de middel-
bare school zat hadden we Lien. Lien zat in 
gebloemde jasschort in het conciërge-hok 
met een breiwerkje. Lien zette koffie en 
thee. Nam de telefoon op, deed de deur 
open wanneer er gebeld werd en ging ’s 
morgens en ’s middags met een koffie-
karretje langs de klassen om koffie en thee 
rond te brengen. Als je de les uitgestuurd 
werd, moest je je melden bij Lien die je 
troostte en die dan een klusje voor je had 
tijdens de middag dat je dan moest nako-
men. Ik heb goede herinneringen aan Lien.
Er zijn nog steeds conciërges die zorgen 
voor koffie en thee maar meestal besteedt 
de school dit uit aan de catering of halen 
docenten zelf hun drankje uit de automaat. 
De taak van de conciërge is uitgebreid en 
divers. Niet op iedere school is het taken-

pakket hetzelfde. Gelukkig staat er in haast 
iedere omschrijving ‘overige werkzaamhe-
den’ zodat het altijd klopt. 

Cruciaal 
Wanneer je aan conciërges vraagt wat hun 
belangrijkste taak is en wat hun de meeste 
voldoening geeft, noemen ze allemaal het 
contact met leerlingen als eerste. Dat is 
waarom ze conciërge zijn geworden: de 
leerlingen.  
Een andere belangrijke taak vind je 
vaak niet terug in functieomschrijvingen: 
conciërges zijn cruciaal wanneer het gaat 
om sociale veiligheid. Want op de gang, bij 
de kluisjes en op het schoolplein is het juist 
de conciërge die kan signaleren of het wel 
goed gaat.

Ken je een conciërge: op 8 februari is het 
een goed moment om eens een compli-
ment te geven of om deze stille kracht 
op een andere manier in het zonnetje te 
zetten.
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www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

     van der 

Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding
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Harriet van der Vleuten voert vanuit haar 
woonhuis aan de Henriëtte Ronnerstraat al 
vijftien jaar een succesvolle uitvaartonder-
neming in Tilburg en omstreken. Het accent 
ligt daarbij op het nemen van de nodige tijd 
om samen met de nabestaanden aandacht 
te geven aan wat voor hen belangrijk is. “Op 
die manier ontstaat er een mooi persoonlijk 
afscheid en niet alle keuzes hoeven dan 
ook op één dag al gemaakt te worden. Ik 
wil mensen de ruimte geven om tot mooie 
woorden of rituelen te komen”, aldus Har-
riet.

Samenwerking 
In 2019 kwam Francy Derix in dienst bij 
Harriet: “Vanaf het eerste moment was er 
een klik tussen ons”, vertelt Francy. “Nu 
heeft deze samenwerking geleid tot een 
voortzetting van de uitvaartonderneming in 
een nieuw verband, waarin wij als vennoten 
verder gaan. Onze werkwijze blijft zoals 
mensen dat van ons gewend zijn: Er is altijd 
één uitvaartbegeleidster vanaf het eerste 
gesprek tot en met de dag van de uitvaart. 

Samen sterk in tijd en aandacht
Twee ondernemende vrouwen hebben onlangs hun krachten gebundeld in een nieuw 
samenwerkingsverband: Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding.

Harriet en Francy 
(foto Bart van Hattem fotografie)

Samen met de nabestaanden zoeken we 
vervolgens naar wat het best passend is en 
naar wat hen troost biedt.”  
Info: ( (013) 592 00 48 en 
: www.harrietvandervleuten.nl     

Het boek is tot stand gekomen onder auspi-
ciën van de Stichting Duurzaamheidsvallei 
en de Vereniging Behoud Moerenburg en 
het eerste wat opvalt is de overvloed aan 
schitterende foto’s, meestal in kleur. Voor 
wie regelmatig door Moerenburg en Heu-
kelom dwaalt, vormen ze een feest van her-
kenning en verschaffen ze met een tweede 
blik een hernieuwd besef: Wat is het hier 
prachtig! Die foto’s kwamen van alle kanten, 
fotoclubs en fotoarchieven van allerlei instel-
lingen leverden hun aandeel. 

De Voorste Stroom, geen ondergewaardeerd boek            Toon van Gestel

Het onlangs gepubliceerde boek ‘De Voorste Stroom, een ondergewaardeerd beekdal’ 
gaat over het gebied tussen Huize Moerenburg in Tilburg en Kasteel Durendael in 
Oisterwijk. Het beekdal van de Voorste Stroom en de langgerekte hoogte in het land-
schap daartussenin vormt de meanderende rode draad in het verhaal. 

Line up
De eindredactie van het boek was in han-
den van Henk Hoppenbrouwers en Jan van 
der Straaten van de Stichting Duurzaam-
heidsvallei, die ook een deel van de teksten 
voor hun rekening namen. Er is een span-
nende line up met intrigerende toponiemen 
als Galgeven, Heksenbos, Grollegat en 
Helleputten, met hun cultuurhistorische her-
komst. De zeer diverse landschappen in dit 
toch relatief kleine gebied met haar bewo-
ners in opeenvolgende hoedanigheid en be-
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drijvigheid worden in heldere bewoordingen 
vanaf de prehistorie tot nu beschreven. Ook 
de indrukwekkende diversiteit van flora en 
fauna komt in beeld. Beschreven wordt hoe 
deze dankzij de niet aflatende inspanningen 
van de Stichting Duurzaamheidsvallei en 
de Vereniging Behoud Moerenburg werden 
gered. Jammer genoeg blijft de redding in 
de jaren negentig van Moerenburg zelf, met 
in een glansrol voor de Raad van State de 
Tilburgse jurist Nol Knipscheer en bewoners 
van Moerenburg, wat onderbelicht.  

Koning
Buurtgenoot Jos Parren schreef over de 
verschillende pleisterplaatsen in het gebied, 
vroeger en nu. Je leest een aantal aardige 
bijzonderheden, zoals dat de gastvrouw 
van weleer in Café Jagers- en Visschers 
Lust, Mie Pieters, een tegenhangster had 
in de kasteleinse van Café De Baars, Mie 
van Haaren. Koning Willem II was daar 
een graag geziene gast, nadat hij zich met 
vrienden vermeid had in de nabij gelegen 
Kleine Warande en andere lustoorden. 
Hier ademde hij vrij. Bij Mie Pieters was de 
roemruchte Russische madame een vaste 
gast, die haar landhuis aan het Baaneind 
bewoonde. Dat ging in de jaren vijftig in de 
hens, evenals De Baars twintig jaar daar-
voor was afgefikt.  
Henk Naaijkens, ook uit onze wijk, schreef 
een helder verhaal hoe die Waterzuivering 

aan de Hoevense Kanaaldijk nu precies 
werkte en wat haar functie nu nog is. En 
passant neemt hij ook het verhaal rondom 
het hervonden kasteel Moerenburg mee, 
met in de hoofdrol de toenmalige kastelein 
van Café Zomerlust, Tejo Kromhout. 

De teruggevonden resten van Huize Moe-
renburg in de vorm van allerlei huisgerei 
rusten nu in het Regionaal Archief in de 
voormalige Lancierskazerne. De stenen 
leeuwen die jarenlang een nieuw tehuis 
vonden in de gebouwen van de GGD, prij-
ken nu aan weerszijden van de toegangs-
poort van Huize Moerenburg. 

In ons eigen wijkblad hebben al verschil-
lende keren mooie foto’s gestaan. Maar 
iedere keer wanneer ik erlangs kwam vond 
ik het te druk. Het is best een hele klim en 
het is afschuwelijk hoog dus ik wilde alleen 
naar boven klimmen wanneer er weinig 
anderen waren. Ik wilde het in mijn eigen 
tempo doen en me net zo kinderachtig 
angstig aan de leuning vastgrijpen als ik zelf 

Uitkijktoren Moerenburg                     Lucy Reijnen

Al langere tijd wilde ik de nieuwe uitkijktoren ‘De nieuwe Hertgang’ in Moerenburg 
beklimmen. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar.
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wilde. Zonder dat ik het gevoel zou kunnen 
hebben dat ik de boel ophield of anderen in 
de weg zat. 
Nieuwjaarsdag in alle vroegte was er geen 
kip. Het was net zo griezelig als ik van tevo-
ren bedacht had. Naar boven ging nog wel, 
dat ging me vlotjes af. Boven is het uitzicht 
spectaculair. Ik kon op mijn gemak uitbla-
zen maar niet erg lang. De toren beweegt 
een beetje. Dat moet natuurlijk, dat zit in 
de constructie. Doodeng. Naar beneden 
gaat moeizamer dan naar boven ook omdat 
je door de traptreden heen kunt zien hoe 
akelig hoog je bent.
 
Toch: het is een aanrader. Ga dat zien. 
Vroeg in de ochtend op een doordeweekse 
dag is het niet druk en kun je op je eigen 
manier en in je eigen tempo Moerenburg op 
een heel bijzondere manier bekijken

Goedkope oplossing

Waar laat je jouw troep tijdens de kerstda-
gen? Je rijdt Moerenburg in als het al wat 
donker is. Zoekt een goed bereikbaar, mooi 
en rustig plekje uit en laat je kofferbak of 
aanhangertje leeg. Zo gepiept en dan smeer 
je ‘m razendsnel. Hebben de wandelaars 
ook weer iets om zich aan te ergeren
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Verloren 

Op 29 december verloor ik, waarschijnlijk tijdens een wandeling door Moerenburg, mijn 
horloge. Het is een goudkleurig dameshorloge, met een goudkleurige band van het merk 
Bulova. Mocht iemand het gevonden hebben, dan hoor ik het graag.   
C. Vierboom ( 06 522 157 96 

 

Het Willemsplein voor het Paleis Raadhuis 
gaat op de schop. Maandag 7 maart start 
de reconstructie van het plein dat wordt 
aangepast tot Stadsforum. Met de start van 
het nieuwe plein zitten we zeker een jaar in 
de verbouwing. Daarom zijn er in het eerste 
weekend van maart tal van activiteiten in en 
rond het Paleis. 

Kunstenaars
In het Paleis zal een bonte verzameling ko-
men van allerlei kunstenaars die hun werk 
tonen. Er is dan kleine grote kunst te zien 
van bekendere en minder bekende (Til-
burgse) kunstenaars. In de kamers van het 
Paleis exposeren kunstenaars uit diverse 
disciplines (schilderkunst, sculpturen, kera-
miek, aquarel, fotografie en nog veel meer). 
Er is ook een kleine shop waar werk van de 
kunstenaars gekocht kan worden. Wethou-
der Marcelle Hendrickx zal het weekend 
openen en tevens het eerste exemplaar van 
het fotoboek TILBURG ZWART WIT in ont-
vangst nemen van fotograaf Chris Oomes.

Het evenement wil met een knipoog aan 
Tilburg laten zien wat er allemaal kan in 

Pop-up Paleis!
Op zaterdag 5 en zondag 6 maart is er Pop-up Paleis! In dat weekend tonen een 8-tal 
kunstenaars kleine grote kunst in de verschillende ruimten van het Paleis van Koning 
Willem II. Initiatiefnemers Madelon de Graauw, Riëtte Sommerdijk en Chris Oomes 
organiseren Pop-up Paleis! Palace To Be en gemeente Tilburg versterken het team.

en rondom het Paleis, zodat als straks de 
verbouwing klaar is, er een nieuwe start kan 
komen voor de invulling van het Paleis en 
het kersverse Stadsforum.

Locatie: Willemsplein en Paleis Raadhuis 
Datum: za. 5 en zo. 6 maart van 11:00 tot 
17:00 uur  
Corona: de dan geldende regels worden 
gehanteerd.
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BUURTAGENDA is helaas nog leeg, vanwege de lockdown 
 
INFORMATIE 
Ø Buurtkrant E-mail: armhoefseakkers@gmail.com 
     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192   ( 542 30 65 
  
Ø Buurtkrant 

medewerkers 
Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost 
Ketelaars (bezorging) – Jaap van Loon - Toine Kocx (foto’s) – Ben 
Nooyen - Lucy Reijnen – Rian v.d. Schoof - Debbie de Weijer- 
Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     17 februari 
      4 maart 

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 77 armhoefseakkers@gmail.com 
  

Reacties op artikelen: 200-250 woorden om geplaatst te worden. 
Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten?  
Meld het via 77 armhoefseakkers@gmail.com  
 

Ø Buurtraad E-mail: 77 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
Secretariaat:                J.P. Coenstraat 34a,     5018 CT Tilburg 

     Leden Lout Donders ( (013) 543 88 68 (voorzitter), Ineke van Kasteren  
( (013) 544 67 83 (secretaris, communicatie, senioren), Yvette Eshuis 
( 06 474 931 61 (communicatie, omgevingswet), Erwin Jacobs ( 
(013) 590 40 00 (penningmeester, klankbordgroep Waterproef Moerenburg), 
Hein Jacobs ( (013) 542 61 10 (DAAD, Jan Wier), Remco 
Westhoek ( (013) 535 70 08 (groen in de wijk, verkeer). 

     Vergadering Eerstvolgende vergadering: 8 februari. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom! De agenda staat 
op : www.armhoefseakkers.nl en een week na de vergadering 
vindt u daar ook de besluitenlijst. 

               
Ø Wijkagenten 

Elco Tissen & 
Birgit Coppens 
 
Ramon Stoops 
 

Er is geen vast spreekuur. De wijkagenten maken graag een 
persoonlijke afspraak. Bel: ( 0900 8844, of mail naar:  
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 
voor Elco Tissen & Birgit Coppens en 7 cluster-2.groene-
beemden@politie.nl voor Ramon Stoops als het Moerenburg 
betreft. 
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Ø Bloedafname Diagnovum: iedere ochtend op werkdagen van 08.00 -10.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Piushaven, Prinsenhoeven 22. Er is een 
vrije inloop, dus zonder reservering. 

  
Ø De Wever 

Thuis(zorg) 
Thuiszorg van De Wever in deze wijk is te bereiken via Bureau 
Zorgadvies ( 0800 339 38 37. 
 

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 Pelgrimhoeve, Terrein Jan Wier, Hogendriesstraat en Tivolistraat 
60. Leren omgaan met AED? Mail naar 7 aedtilburg@ziggo.nl  

  
Ø Senioren Netwerk 

Armhoefse Akkers 
Informatie bij Ineke van Kasteren ( (013) 544 67 83 of e-mail 
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 

  
Ø KBO-Sacrament Contact en informatie over de activiteiten:  

7 kbo.sacrament@gmail.com of ( 06 822 452 88. 
 

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 Jan Wierhof 7.  
 

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, of via 7 cluster-
2.groene-beemden@politie.nl 
 

Ø Buurtpreventie 
Team Piushaven 

Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk 
7 bptpiushaven@gmail.com  

 
 
 

Zang- of pianolessen in alle stijlen
Zoek contact via 7 wilvanleijsen@home.nl of bel of app naar ( 06 105 127 98.

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

Creatief met groen . Het realiseren van uw wensen op het gebied van tuinen 
 

Tuinonderhoud |  Tuinbeplanting | Tuinontwerp 
Gerrit Jan Rietveld | info@gj-rietveld.nl | www.gj-rietveld.nl | 06 16457040 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        

 
 Ontdekstation013 

Kom ontdekken in de kerstvakantie 

  

OOnnttddeekkssttaattiioonn001133  iiss  eeeenn  mmooooiiee,,  oouuddee  ffaabbrriieekksshhaall,,  
wwaaaarr  vvaann  aalllleess  ttee  bbeelleevveenn  iiss  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  
tteecchhnniieekk..  OOnnzzee  ssppeecciiaallee  wwoorrkksshhooppss  iinn  ddee  kkeerrsstt--
vvaakkaannttiiee  ggaaaann  oovveerr  lliicchhtt::  bbeenn  jjiijj  sstteerrkk  ggeennooeegg  oomm  
lliicchhtt  ttee  bbrreekkeenn??  

IInn  jjaannuuaarrii  ssttaarrtt  ddee  OOnnttddeekkcclluubb..    
KKoomm  jjiijj  ‘‘oopp  tteecchhnniieekk’’??  
www.ontdekstation013.nl 

@ODS013 
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