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De verkrotte Vlaamse schuur aan de Kom-
merstraat 2 heeft recent een metamorfose 
ondergaan. Herbouwd in de oorspronkelijke 
stijl herbergt deze nu een riante workshop- 
annex vergaderruimte, waarin een weef-
getouw uit 1890 alle aandacht opeist. Een 
ruim opgezette zithoek rond een houtkachel 
en aan de andere kant een professioneel 
ingerichte kookstudio met daarboven een 
Bed & Breakfast zorgen ervoor dat deze 
bijzondere ruimte voor veel doeleinden 
geschikt is.

Passie
“Deze plek moet gedeeld worden”, vindt ei-
genaresse Maartje Schel. “We zijn bevoor-
recht, dat we op zo’n prachtige plek midden 
in de natuur kunnen wonen. Die plek wil 
ik graag ook delen met mensen die een 
talent, een droom of passie hebben, maar 
nog zoekende zijn naar een mogelijkheid 
om die vorm te geven of te realiseren. Kom 
met sociale initiatieven of plannen. Ik bied 
graag een luisterend oor en wil proberen 
aan te sluiten bij de drive die iemand heeft. 
Wellicht dat er dan een vonkje overspringt 
en we de mogelijkheden kunnen benutten 
die we met deze ruimte voor ogen hebben. 
Een ruimte, tuin en faciliteiten, waarin ge-
mijmerd, gewerkt, gelachen en van elkaar 

‘Allemans’, nieuwe sociale onderneming in Moerenburg
‘Delen, verbinden en talentontwikkeling’ zouden de kernwoorden moeten zijn voor het 
gebruik van een gerenoveerde schuur in Landschapspark Moerenburg. Voor Maartje 
Schel het ideaal wat zij voor ogen heeft.

geleerd kan worden.”
De schuur heeft een aparte naam gekre-
gen: ‘Allemans’ staat voor gelijkwaardig-
heid. “De naam hebben we afgeleid van het 
allemansrecht in Zweden. In dat land is de 
natuur van iedereen. Je kunt er overal bij 
wijze van spreken een tentje opzetten of 
gaan barbecueën, zonder dat je daar eerst 
een vergunning voor aan hoeft te vragen. 
Dat gevoel, dat deze unieke plek door 
iedereen gebruikt mag worden, is wat ik uit 
wil dragen.”

Vuurtje
Maartje is momenteel ‘nog’ marketeer, 
maar zou het liefst ook volop aan de slag 
gaan met mensen die om wat voor reden 
dan ook geen of minder kansen krijgen op 
de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een 
taalachterstand of door het ontbreken van 
het juiste diploma, netwerk of faciliteiten. 
Zo hebben via bemiddeling van het Refu-

De prachtig gerenoveerde schuur in Moerenburg biedt een scala aan mogelijkheden
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gee Team vluchtelingen geholpen met de 
bestrating rondom de schuur. 
Tijdens haar vrijwilligerswerk in de vluch-
telingenkampen op Lesbos, maakte ze 
kennis met deze doelgroep. “Daar is het 
vuurtje in mij ontstoken. Ik heb ervaren 
wat een klein gebaar kan doen, hoeveel 
emotie dat kan losmaken. Onlangs was er 
hier in de schuur een vergadering, waarbij 
de lunch door twee vluchtelingen verzorgd 
werd. Die toevallige ontmoeting tussen 
twee ‘werelden’ maakte heel veel los bij de 
aanwezigen en ik weet zeker dat dit veel 
meer indruk heeft gemaakt dan de ‘saaie’ 
onderwerpen waar de vergadering over 
moest gaan.” 

Faciliteiten
Maartje wil graag dat de faciliteiten in de 
schuur benut worden, zoals het weefge-
touw en de naaimachines: “De kookstudio 
is natuurlijk ook zoiets, maar buiten de 
schuur staat bijvoorbeeld nog een stokoud 
bakhuis met bakoven, dat we twee jaar 
geleden gerenoveerd hebben. Ideaal voor 
iemand die zijn of haar baktalenten verder 
wil ontplooien. We zijn bezig met de aanleg 
van een fruitboomgaard en er zijn ideeën 
voor de realisatie van een voedselbos.”  
Overnachten is ook mogelijk. Achter in 
de schuur is een afgezonderde zithoek 
ingericht en via een authentieke draaitrap 
kom je in de slaapkamer met douche- en Maartje Schel

De multifunctionele binnenruimte met 
het authentieke weefgetouw

De knusse slaapkamer van de B&B

wasgelegenheid. Als het lekker weer is, kun 
je terecht op het terras waar je uitkijkt op 
het water van het helofytenfilter van de Wa-
terzuivering. En dan te bedenken, dat hier 
vroeger het pad liep waar koetsen uitreden 
over het heidegebied. 

‘Allemans’ is een sociale onderneming en 
de projecten en maatschappelijke activitei-
ten zijn grotendeels afhankelijk van do-
naties, giften en fondsen. Meer informatie 
vind je op : allemans.nl
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Acht kinderen, variërend in leeftijd tussen 
de 6 en 17, kregen dit lintje overhandigd 
door onze burgemeester. Dit, omdat ze 
vrijwillig een bijdrage leveren aan onze 
maatschappij. Dit varieerde van rommel 
opruimen tot wekelijkse bezoekjes aan een 
verzorgingstehuis om spelletjes te doen 
met de inwoners.

Natuur
Vorig jaar, in groep 2, had Vik de meest 
fantastische juf (Anoeska) die elk thema 
echt levend wist te maken voor de kids. 
Voor het thema ‘Natuur’ had Vik direct extra 
veel interesse. Hij raakte ontzettend be-
gaan met het groen in zijn omgeving. In het 
begin benoemde hij vooral dat er dingen op 
de grond lagen die “niet goed waren voor 
de natuur.” Daarna besloot hij dat het ook 
tijd was om dit op te gaan ruimen. 
Dit deed hij eerst met zijn blote handen. 
Daar waren wij als ouders vanzelfsprekend 
minder blij mee. Ik kwam er toen achter 
dat je bij de gemeente gratis prikstokken 
en afvalzakken kunt bestellen. Die werden 

Jeugdlintje voor Vik                                                Kim Kuijpers

Vik is 6 jaar en zit op basisschool Armhoefse Akker. Onlangs heeft hij een van de 
eerste jeugdlintjes in ontvangst mogen nemen. Een initiatief van de gemeente Tilburg 
dat dit jaar is geïntroduceerd. 

een paar dagen later netjes geleverd. En 
sindsdien gaat hij 2x per week (eerlijk is 
eerlijk: vooral met zijn oma) op pad met zijn 
prikstok. En elke keer weer komt hij met 
een volle zak terug.

Verrast
Vik heeft de uitnodiging voor het jeugdlintje 
ontvangen in zijn klas. Hij wist nergens van 
en was compleet verrast. Heel trots liep 
hij met de brief langs al zijn klasgenootjes. 
Maar daarna kwamen de vragen. Leg maar 
eens aan een kind van 6 uit wat een lintje 
is. En wat een burgemeester eigenlijk doet. 
We hebben het er maar op gehouden dat 
hij een prijs gaat krijgen van de baas van 
Tilburg, omdat hij iets heel bijzonders doet. 
Namelijk al 1,5 jaar meerdere keren per 
week de natuur opruimen. De uitreiking 
was echt heel leuk georganiseerd. We 
werden ontvangen in de raadzaal waar 
normaal gesproken de debatten worden 
gevoerd. Naast de burgemeester waren er 
meerdere wethouders aanwezig, waaron-
der Marcella Hendrickx, de wethouder van 
onderwijs, jeugd en cultuur. Zij heeft ervoor 
gezorgd dat de gemeente is gestart met dit 
mooie initiatief. 
Alle kindjes werden geïntroduceerd met 
een filmpje. En er waren circusartiesten 
aanwezig die de filmpjes aan elkaar praat-
ten, grapjes maakten en uiteindelijk deze 
ochtend helemaal compleet maakten. De 
ceremonie heeft veel indruk gemaakt. 

Vik kreeg van de gemeente 
grijpstokken en afvalzakken
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Uiteraard is Vik erg trots. En wij ook. Maar 
hij zegt ook dat hij het vooral heel leuk vindt 
om te doen. “Want als er plastic op straat 
ligt kunnen daar vogels van doodgaan.” 
Zijn lintje laat hij trots aan iedereen zien. 
Hij heeft in de krant gestaan. Kwam ineens 
voorbij op LinkedIn. En nu ook nog in het 
wijkblad. Wat een herinnering voor later! 
Maar wij weten ook dat hij dit niet alleen 

doet. Meerdere kindjes uit zijn klas zijn hier-
mee bezig. Ik denk dat we er als wijk trots 
op mogen zijn dat deze kindjes zo jong al 
bezig zijn met zo’n belangrijk onderwerp. 
Want toevallig heeft Vik een jeugdlintje 
mogen ontvangen maar wat ons betreft 
mogen alle kinderen die belangeloos iets 
doen, hoe klein ook, echt in het zonnetje 
worden gezet! 

 
 
 

 

Schrijvers gezocht 
De redactie van dit wijkblad is dringend op zoek 
naar enthousiaste wijkbewoners die er wel zin in 
hebben om regelmatig een stukje tekst en/of een 
foto met een tekstje aan te leveren.  
Jong, oud, iedereen die zich betrokken voelt bij onze 
prachtige wijk en ideeën heeft, zien we graag komen. 
Geen ervaring of het toch wel spannend vinden om te 
gaan schrijven, hoeft je niet tegen te houden contact 
met de redactie te zoeken. Dat kan met een van de 
redactieleden of via het mailadres op de voorkant van 
dit wijkblad of bel met ( 06 502 42 115. 

 

 

Meewerken aan dit wijkblad moet vooral prettig zijn, al zal iedereen wel eens de extra 
druk van een deadline gaan ervaren. Dan lukt het net niet wat je van plan was of loop je 
vast op een tekst. Weet dan, dat er op de achtergrond altijd een editor aanwezig is die je 
graag de helpende hand biedt. Plaatsing van een bijdrage gaat ook altijd in overleg. 
 

Is je interesse gewekt, of wil je eerst wel eens kennismaken met de ‘rest’, stuur dan een 
mailtje of pak de telefoon. We zitten met smart op je te wachten. 
 

Het wijkblad Armhoefse Akkers verschijnt 10x per jaar en wordt volledig gemaakt en rondgebracht door 
vrijwilligers uit onze wijk. Alleen het drukwerk wordt uitbesteed aan Drukkerij Elka Sikkens, waarvoor de 

opbrengst van de advertenties dient. 
 

 
 
Imposant

Komende via de snelweg vanaf Eindhoven 
toornt uitkijktoren De Nieuwe Herdgang bo-
ven de bossen uit. Het bouwwerk was nog 
niet af, of de eerste waaghalzen forceerden 
al een doorgang in de hekken om de sen-
satie van deze toren te proeven. Toen ze 
de fotograaf in het vizier kregen, daalden 
ze snel gebukt weer af 
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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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Het is ontworpen en gebouwd - op grond 
die hijzelf in 1934 had gekocht - door de 
toen 23 jaar oude Jos Bedaux. Dit deed hij 
gelijktijdig met het hoekpand aan de Oister-
wijksebaan 173.  De eerste huizen van de 
hand van een architect die later nog grote 
faam zou verwerven in en rond Tilburg. 

Origineel
Eefje en Jeroen hadden 10 jaar geleden 
al meerdere woningen in de Armhoefse 
Akkers bekeken toen de makelaar met dit 
bijzondere object op de proppen kwam. En 
hoewel het niet aan alle eisen die ze toen 
hadden voldeed, was er wel de klik en werd 
de koop gesloten. En nu wonen ze er nog 
steeds naar volle tevredenheid. 

Het Sprookjeshuisje                                                      Luc Houben

In de Antonie van Diemenstraat op nummer 5 wonen sinds 2011 Eefje, Jeroen en twee 
jaar later kwam zoontje Lars erbij. Dit is zeker geen 13 in een dozijn woning maar een 
klein en bijzonder vrijstaand pand. 

Veel in het huis is nog in originele staat: bij 
de entree valt de lamp en de ketting van de 
deurbel op. Het mooie glas-in-lood raam 
dat naast de deur zit is van kunstenaar 
Arnoud Paashuis.
Ik mocht binnen rondkijken en het is 
prachtig. Groot is het niet, maar wel ruim 
genoeg en natuurlijk gelegen in een van de 
gezelligste wijken van Tilburg. Het huis is 
overigens in verschillende boeken en kran-
tenartikelen uitgebreid beschreven en zelfs 
de koopakte kan nog overlegd worden.

Een advertentie in het Dagblad van het 
Zuiden van 1941. Dat zou nu echt 

niet meer kunnen

Een van de prachtige afbeeldingen 
in het hek

Vervangen
Gebouwd nog voordat het sprookjespark in 
de Efteling openging in 1952, maar ergens 
in de decennia eind vorige eeuw is de origi-
nele erfafscheiding “gemetselde pijlers met 
ezelsruggen, waartussen ijzeren stangen” 
vervangen door het spijlenhek dat er nu 
nog steeds staat. Bekend bij heel veel pas-
santen vanwege de verschillende sprook-
jesafbeeldingen die allemaal te herleiden 
zijn naar sprookjes in de Efteling inderdaad. 
Veel wandelende ouders en grootouders 
blijven regelmatig met hun (klein)kinderen 
even staan en benoemen de sprookjes. 

Wie dit hek heeft geplaatst en waneer is op 
dit moment nog een raadsel. Jeroen heeft 
er zelfs aan gedacht om het weg te halen 
maar voorbijgangers hebben hem ervan 
kunnen overtuigen om het te laten zoals het 
is. Gelukkig maar. Het is een klein pareltje 
in de wijk waar hopelijk nog vele generaties 
plezier van hebben. 
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Vanaf 5 maart op zaterdagochtend om 
09.30 uur start Rien, trainer van Tilburg 
Road Runners, met een gratis cursus hard-
lopen. Deze cursus van 7 weken is speci-
aal bestemd voor beginnende lopers, maar 
ook voor herintreders die de draad weer op 
willen pakken. Samenkomst is achter het 
Bastion Hotel.

3 kilometer
“Mijn doelstelling is om je veel plezier en 
gezelligheid te bieden en daarnaast je 
conditie te verbeteren”, aldus Rien. “We be-
ginnen bij de hardloop-basis en we bouwen 
dat dan elke week verder uit. Na 7 weken 
kan iedereen dan ongeveer 3 km aan één 
stuk hardlopen.”
Wat kan hardlopen jou bieden?
- Het maakt je fitter en gelukkiger.

Kom in beweging, dus ‘gewoon gaon’ 
Kom in beweging en voel je steeds fitter door ‘gewoon gaon!’. Dit is de slogan van de 
gemeente Tilburg om meer inwoners aan het sporten te krijgen. Daarom biedt Rien 
van Oirschot in het voorjaar gratis trainingen aan.

- Het maakt je mentaal sterker en geeft   
  zelfvertrouwen.
- Het is goed voor lichaam en geest.  
- Het zorgt voor sterkere botten, spieren en      
  gewrichten.
- Het geeft je meer energie.
- Het voegt jaren toe aan je leven.

Heb je vragen of wil je je nu al aanmelden, 
stuur Rien dan een mail via 
7 mvanoirschot01@hetnet.nl of 
( 06 101 439 92.

En nog een tip van Rien: “Mocht je al hard-
lopen kom dan eens op donderdag 19.00 
uur of zaterdag 09.30 uur meelopen en de 
sfeer proeven in onze loopgroepen. We 
verzamelen altijd achter het Bastion Hotel.”

Bomen bij de kerk

Op donderdag 25 november jl. is er op 
locatie een gesprek geweest van een aantal 
omwonenden en een vertegenwoordiger 
van de Buurtraad, met ambtenaren van de 
gemeente over een alternatief voor de kap 
van twee bomen aan de Ringbaan Oost. 
Dit gaat om bomen die voor de voormalige 
Sacramentskerk staan. De alternatieve plan-
nen (vijf stuks in totaal) zullen nu door de 
gemeente getoetst worden op haalbaarheid
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Dat ging snel met het parkeerterrein in de 
Doornbossestraat bij de voormalige Aldi! 
De ene dag was er een brief van Renova/
BMW dat er hekken omheen geplaatst 
zouden worden. Een paar dagen later ston-
den die er en weer een paar dagen later 
stroomde het terrein vol met gloednieuwe 
BMW’s. 

Luiers
Renova verhuist naar de entree van de 
stad en heeft het Aldi-terrein nodig voor 
tijdelijke opslag. De buurt en omwonenden 
werden door deze actie nogal overvallen. 
Immers, sinds jaar en dag fungeert het 
plein als openbaar parkeerterrein. 
“Ik had zoiets nooit verwacht van een 
oud-wijkgenoot”, vertelt een bewoonster 
uit deze straat. “Ik heb Jan-Hein nog in 
z’n luiers gekend en zijn vader overlegde 
altijd alles met de buurt! Ook bij de komst 
van de Aldi, wilde zijn vader weten of we 
overlast hadden. En dan nu dit. Ik kreeg 
een brief onder de ruitenwissers van m’n 
auto en binnen twee dagen waren ze hier 
al palen voor het hekwerk aan het zetten. 
We hebben naar de gemeente geschreven 
of zoiets zomaar kan.”

Gedoogd
Natuurlijk kan dat, want in feite heeft de 
eigenaar van het terrein al jarenlang ge-

Onaangename verrassing
Van het ene op het andere moment werd eind november de ruime parkeerplaats in de 
Doornbossestraat opgeheven. Eigenaar Jan-Hein Alkemade plaatste er een stevig hek 
omheen, zodat hij ruimte creëerde voor opslag.

doogd dat de parkeerplaats gebruikt mocht 
blijven worden. De parkeerplaats was 
toentertijd bestemd voor bezoekers van de 
Aldi, maar vormde ook een prima plek voor 
omwonenden.
Naar aanleiding van de meldingen uit de 
buurt onderzoekt de gemeente of er maat-
regelen genomen kunnen worden tegen 
Renova, omdat er ook sprake kan zijn van 
een gegroeid gewoonterecht. 
De redactie heeft Renova - i.c. Jan-Hein 
Alkemade - en Organisatieadviesbureau 
Meadows Consultancy – i.c. Hans Smeets 
- om een toelichting op deze afsluiting 
gevraagd. Hierop is echter niet gereageerd. 

Op termijn zal het parkeerterrein toch 
verdwijnen als Renova het gebouw met de 
voormalige Aldi gaat afbreken om er huizen 
te bouwen. Hoe dat er gaat uitzien is nog 
niet bekend, een eerder plan voor bebou-
wing haalde het niet.
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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 redactie zet zich voor ieder nummer 
weer in om mooie, interessante en dringen-
de verhalen goed op te tekenen. Het begint 
bij de maandelijkse redactievergadering, 
waar naast de formaliteiten de brainstorm 
plaatsvindt. De deadline komt altijd weer 
veel te snel, maar enfin, het lukt altijd weer 
om een voldoende aantal stukken aan te 
leveren aan de eindredacteur. Die zorgt 
samen met de vormgever voor het eindpro-
duct, dat vervolgens via de drukker op de 
deurmat valt. Simpel!
Hier vergeet ik natuurlijk een meer dan 
belangrijk deel in dit proces. Hoe komt de 
wijkkrant op de deurmat terecht? Tijd om 
dat eens uit te zoeken: hoe dit werkt en 
wie maken dit allemaal mogelijk? Hiervoor 
moet ik bij mijn buurman Joost Ketelaars 
zijn, en wat blijkt: hier ligt een zorgvuldig en 
gestroomlijnd proces aan ten grondslag.

22 - 2160 – 50 - 156
Er gaan in totaal 22 bezorgers vrijwillig op 
pad door weer en wind om de wijkkrant te 
bezorgen. Allen zijn ze al jaren trouw aan 
deze taak en doen dit met hart en ziel. 
Het proces begint op vrijdag wanneer de 
drukker 2160 stuks van de nieuwste editie 
aflevert bij Joost. Dan start fase 1: het tel-
len van het juiste aantal exemplaren voor 
iedere bezorger. De ‘wijk’ van de bezorgers 
verschilt en dus verschilt het aantal exem-
plaren dat zij gaan bezorgen: tussen de 50 
en 156 per bezorger. 
Als het tellen (soms hertellen) achter de rug 
is, gaat fase 2 van start: het vervoer van 20 

De ‘essentiële’ vrijwilliger van de wijkkrant                           France Ghijsen

Zo’n 10 keer per jaar valt ie op de mat, onze wijkkrant met zijn markante huisstijl. Voor 
velen al jaren een bron van verbinding met de wijk en prettig leesvoer tijdens een 
kopje thee, of op de wc (laten we eerlijk zijn).

dozen plus een aantal draagtassen naar de 
individuele bezorgers. Dit gaat per fiets (bij 
mooi weer) of per auto, na 15.00 uur want 
dan kan er veelal weer gratis geparkeerd 
worden. 
De bezorging kan beginnen, fase 3: binnen 
enkele dagen liggen ze op onze deurmat.
Een aantal exemplaren van de wijkkrant 
mag zich bestempelen als ’specials’. Zij 
zijn bestemd voor oud-wijkgenoten, voor 
adverteerders (het ‘bewijsnummer’), de 
wethouder, lokale horeca en nog meer. Zij 
gaan per fiets, per post en een setje van 4 
wordt altijd trouw opgehaald. De roem gaat 
over de wijkgrens!

Dreamteam
De bezorgers blijken een bijzonder groep 
te zijn. Ze zijn dus al jarenlang trouw, vallen 
graag voor elkaar in, hebben bijzondere 
hobby’s, zijn flexibel, fit tot op hoge leeftijd 
en hebben goede buren. Mochten ze een 
keer niet thuis zijn als Joost de lading komt 
afleveren, dan kan hij bij de buren terecht. 
De bezorger wordt dan op de hoogte 
gebracht middels een keurig briefje.  Bij 

 
Aldo – Anne – Chantal – Connie (2x) – Cor – Corrie – Danielle – Erik – Evarien  

Frank - Henk - Irma – Jan – Jo – Joos – Joost – Klaartje – Laura – Lidwien 
 Martijn – Petry – Rene – Tiny & Toine 

 
Bedankt namens alle trouwe lezers en heel mooie feestdagen gewenst  

en een goed en gezond 2022! 
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Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   

T 013 592 00 48

Iedere uitvaart bijzonder
Harriet van der Vleuten    Francy Derix
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één bezorger is het zelfs geoorloofd dat 
bij afwezigheid de 54 exemplaren door de 
eigen brievenbus mogen als tussenstop. Bij 
een andere bezorger mogen ze die tus-
senstop maken in de papiercontainer, maar 
daar voelen ze verder niks van.
De bezorgers worden uiteraard gewaar-
deerd door de Buurtraad en de gemeente 

Tilburg in de vorm van een cadeaubon of 
een aardigheidje. Maar laten wij volgende 
keer allemaal even vriendelijk zwaaien naar 
de bezorger van onze wijkkrant, toch wel 
een ‘essentieel beroep’ te noemen in deze 
tijden waarin we verbinding meer dan ooit 
waarderen.

 

 
Brugwachter Piet vertelt [laatste deel]    
        
Over muziek, koken en Duvelhok  
                                                                                     Rian van der Schoof 
 

 

Piet ging in een woonwagen wonen en met 
een tractor ervoor werd het land doorkruist. 
Onderweg werd geld verdiend met baan-
tjes achter de bar. Door deze tournee werd 
Piet bekend bij veel mensen uit de show-
business. Zijn netwerk groeide gestaag en 
zorgde ervoor dat hij in veel verschillende 
orkesten en bandjes heeft kunnen optre-
den. 

Mundial
Naast brugwachter was Piet in 2000 al bij 
Mundial werkzaam als kok voor de buiten-
landse artiesten in huize Padua, dat toen 
leeg stond. Veel van de oorspronkelijke 
groep koks was vegetariër en zij kookten 
ook als zodanig. Dat vond de directeur van 
Mundial maar niks voor die arme sloebers 
uit Afrika! Hij wist dat Piet als kok ervaring 
had opgedaan bij Stichting Poels, dus 
belde hij hem op. Voor Mundial kookte Piet 
vaak voor tien verschillende nationaliteiten 
dagelijks rijst, pasta en frietjes. De moslims 
kregen halalvlees en de Brazilianen kregen 
hun typische zwarte bonenschotel Fezju-
ada voorgeschoteld. Piet deed dat werk 
zeven dagen per week in z’n eentje.  
Het Duvelhok (32 uur per week) behoorde 
in die tijd ook tot zijn werkgevers. Daar 
heeft Piet zijn vrouw leren kennen, die 
er lesgaf in fotografie. Zij ging toen ook 

Op 20-jarige leeftijd - hij had toen net een gitaar gekocht -, is Piet naar Tilburg ge-
trokken.  Hij speelde bij wat nu de Parade in Den Bosch heet en de directeur van de 
Parade vroeg hem om mee te gaan op tournee. 

meehelpen bij Mundial en in de haven. Piet 
verstouwde meer dan hij aankon en heeft 
daarom 19 jaar lang eerst vriend BW en la-
ter muziekvriend Pascal in de haven tewerk 
laten stellen.  

Waterpompfiets 
De fiets met slang om water aan hoog 
hangende planten in de haven te geven 
komt uit Piet zijn koker. Dit leidde na een 
artikel in het Brabants Dagblad tot een 
mediahype op tv en landelijke pers. Voor 
een uitzending van Omroep Brabant in 
de studio tegenover het ziekenhuis moest 
eerst de fiets via de lift naar de studio ver-
voerd worden. Toen de reporter tijdens de 
uitzending de hendel van het watersysteem 
aanraakte, mondde dit voor hem en enkele 
anderen uit in een douchebeurt. De slang 
bleek namelijk nog gevuld te zijn.  
Door al deze publiciteit kreeg Piet ook de 
mogelijkheid om in een tv-serie van Wim 
T. Schippers een rol te krijgen. Zowat half 
Tilburg zat tien afleveringen lang te kijken 
naar zijn acteertalent als Alexander, de 
broer van Boy Bensdorp. 
In de Tilburgse Revue werd speciaal een 
sketch gemaakt met Piet als onderwerp, 
waarbij dansers rond de draaiende Nep-
piet op de brug hun kunsten vertoonden.
Hij zocht altijd werk wat hij leuk vond en 
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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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als het echt niet anders kon, dan maar via 
uitzendbureaus in fabrieken en magazijnen. 
Om maar te noemen: chauffeur internati-
onaal transport van tropische siervissen, 
nieuwe viaducten aanvegen en afspuiten 
voordat het laag asfalt aangebracht werd 
en als classificeerder in Rotterdam tussen 
de ongebluste kalk. Gaten in z’n handen 
waren het resultaat en van zijn nagelriemen 
bleef niets meer over. 

Piet in actie op de schietbaan

Ratten
Zoals in het septembernummer al stond 
heeft Piet zeer onlangs zijn diploma ratten-
jager behaald. Opmerkelijke prestatie, ze-
ker wanneer je de matige kwaliteit van zijn 
ogen in aanmerking neemt: - 3,5 links en 
- 6 rechts! Hij gaat nu officieel aan de slag 
en heeft zich al ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. Op boerenerven gaat hij 
met loodvrije (denk aan het milieu!) kogels 
proberen de snelgroeiende populatie rat-
ten op een acceptabel niveau te brengen. 
Alles gericht op biodiversiteit, waardoor 
ook Brabants Landschap dit werk steunt. 
Een vogelvereniging uit Zundert gaat Piet 
leren om uilennestkasten te plaatsen. Uilen 
zijn bekwame ratten- en muizenjagers, dus 
waardige collega’s van Piet. 

Onze goedmoedige reus heeft een veelzij-
dig en bewogen leven geleid. Als het aan 
Piet ligt, gaat dit voorlopig nog een behoor-
lijk tijdje zo door. “De motor moet blijven 
draaien, anders verzuren we”. Een fantas-
tisch mens met een gigantische rugzak aan 
kennis en levenservaringen. 

Buurtgenoot Luc Zweerts is samen met 
Ernst Jonkers uit Oisterwijk initiatiefnemer 
voor WaterProef: “We hebben half novem-
ber van de gemeente vernomen dat voor 
zover te overzien door de betrokken ambte-
naar, het ontwerpbesluit eind deze maand 
ter inzage ligt. De basis van WaterProef is 
nog altijd ongewijzigd” benadrukt hij, “maar 
nu de wereld alweer ruim anderhalf jaar op 
zijn kop staat, zul je begrijpen dat wij aan 
de tekentafel zitten. Niet qua concept, maar 
wel qua uitvoering. Het Waterschap is op 
de hoogte en steunt ons. Verder mag je 
ervan uitgaan dat er niemand meer ver-
wachtingen koestert dan de ondernemers 
van WaterProef zelf!”

Stand van zaken WaterProef
De plannen voor WaterProef op de voormalige waterzuivering aan de Hoevense 
kanaaldijk liggen bepaald niet in de ijskast. Inmiddels Is het ontwerpbesluit door de 
gemeente gepubliceerd en kan er op gereageerd worden.

Plan
WaterProef nogmaals in het kort: kijkend 
vanaf het Wilhelminakanaal, gaat het linkse 
deel van het terrein (18.000 m2) hiervoor 
ingericht worden. Vooraan – achter een 
‘wal’ – en dus minder zichtbaar vanuit 
Natuurspeeltuin De Takkenbende komt de 
parkeervoorziening.
Het gebouw van het gemaal (vooraan links) 
wordt educatief ingericht, waarin o.a. wordt 
uitgelegd hoe waterzuivering werkt. Achter 
het Pompgebouw komt in een nieuw prefab 
gebouw met houten buitenzijde het horeca-
gedeelte. 
Het enorme verdiept liggend bezinkbassin 
daarachter met een doorsnede van 40 m. 
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Iets voor in je schoen of onder de kerstboom? 
 
Een hebbedingetje: het boek ‘tussen zomerlust en 
weemoed van haven tot spoor’ voor (oud) wijkbewoners. 
Een boekje met veel foto's van de Sint Josephstraat, de 
wijken Armhoefse Akkers en Hoogvenne.  
Echt een cadeautje voor in de schoen. 
 
De boekjes zijn verkrijgbaar bij Blossom Bloembinders in de 
Armhoefstraat 44 voor € 10 per exemplaar. U kunt ook een mail 
sturen naar 7 secretariaat@menwedstrijd.nl voor een 
bestelling, dan zorgen we ervoor dat het boek in overleg bij u 
komt, of het is af te halen op Oisterwijksebaan 8 [Moerenburg] 
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wordt omgetoverd tot een kinderspeeltuin 
met een educatief tintje, gebaseerd op de 
‘Waterschijf van vijf’ die Waterschap De 
Dommel – eigenaar van het terrein – ont-
wikkeld heeft om mensen te leren bewuster 
om te gaan met water. In de speelattribu-
ten komen de vijf vakken: wassen, gieten 
en regen, doorspoelen, koken en drinken 
tot uiting. De enorme loopbrug boven het 
bezinkbassin blijft gehandhaafd en wordt 
eveneens omgebouwd tot een speelat-
tribuut en uitkijkpunt over WaterProef en 
Moerenburg. Vanaf een terras kunnen 
ouders hun kinderen goed in de gaten 
houden. 

Fitness
Het achterste deel van het terrein wordt 
gereed gemaakt voor functional fitness, 
sporten in groepsverband en individueel in 
de buitenlucht met functionele sportmate-
rialen zoals losse gewichten, halters, tou-
wen, elastieken e.d. Hierbij wordt ook een 
– tijdelijke - accommodatie gebouwd met 
kleedkamers, douches, toiletten en ruimten 
voor behandelingen op sportmedisch vlak. 
Een deel van dit buitenterrein wordt waar-
schijnlijk met een tentdoek van 20x20 m. 
overkapt, wat de basis van de outdoor-gym 
wordt. De invulling van de andere bestaan-
de gebouwen zal mede afhangen van de 
mogelijkheden die de monumentenstatus 

met zich meebrengt.
Omdat een deel van het waterzuiverings-
complex nog in gebruik is wordt dit met 
een hek gescheiden van WaterProef. Ook 
intact blijven de enorme betonnen bakken 
midden op het terrein. Voor de bezoekers 
zullen deze afgezet gaan worden met een 
houten afrastering. 

Zoals bekend, wordt een vergunning voor 
deze vrijetijdslocatie straks verleend voor 
een periode van maximaal 10 jaar. Daarna 
moeten de (tijdelijk) aangebrachte voorzie-
ningen zijn gesloopt of in overeenstemming 
zijn gebracht met de van toepassing zijnde 
voorschriften.
Afhankelijk van het verloop van dit vergun-
ningentraject, zou een jaar later dan be-
oogd, gestart kunnen worden met de bouw.

Initiatiefnemer Luc Zweerts bij het bezinkbassin dat straks een educatief speelparadijs wordt

26 tips en weetjes staan er op de ‘Water-
schijf van vijf’ van Waterschap De Dommel
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     Akkertjes     Lucy Reijnen 

 

Helaas zal deze editie de rubriek ‘Ak-
kertjes’ leeg blijven. De school volgt de 
adviezen van het RIVM natuurlijk op en 
daardoor komt een ‘externe’ de school niet 
in. Jammer maar het geeft kinderen wel de 
mogelijkheid om na te denken of en hoe 
ze in de volgende buurtkrant hun verhaal 
willen doen.

Veel lezers zijn direct al fan van de nieuwe rubriek ’Akkertjes’. Vorig nummer van de 
buurtkrant was onze buurtschool Armhoefse Akker dan ook ruim vertegenwoordigd. 

Dus ben je (of heb je) een kind dat iets 
bijzonders heeft meegemaakt, iets leuks 
te vertellen heeft of iets anders wil vertel-
len: meld je aan de eerstvolgende keer dat 
ik vanuit de redactie weer op school kom. 
Kun je niet wachten dan mag je me ook 
een berichtje sturen en kunnen we mis-
schien een online interviewtje doen. Ik zou 
het leuk vinden.
Aanmelden: 7 lucyreijnen@hotmail.com

Van B.1.617.2 en B.1.1.529 naar een B.2.022    Redactie 
 
We hadden er een half jaar geleden al een punt achter gezet. De rubriek ‘Coronaatjes’ 
leek achterhaald; het allesoverheersende virus leek weg te kwijnen. Hoe anders is de 
werkelijkheid. 
 
Wat hadden wij dit jaar graag op een andere 
manier willen afsluiten dan het vorige. Na ruim 
anderhalf jaar Corona-virus kunnen we het woord 
niet meer horen. Het virus blijft ons ook nu weer 
voor onaangename verrassingen stellen met 
allerlei beperkingen als gevolg. Ga dan maar eens 
op zoek naar lichtpuntjes … 
 
Toch heeft de redactie - samen met het legertje 
vrijwilligers dat dit wijkblad rondbrengt - getracht je 
het afgelopen jaar weer 9x te verrassen met 
nieuwtjes en feitjes uit onze buurt. Hopelijk leverde 
dat hier en daar een glimlach, gefronste 
wenkbrauwen of juist gezellige gespreksstof op ...  
 
We maken ons op voor een B.2.022:  
een in alle opzichten BETER 2022. Dat wensen we jou en jouw naasten, buren en 
wijkgenoten van harte toe!  
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Quartier d’Armhoef

In juni 1974 pakte ik samen met medestudente Maria de trein voor een weekje Parijs. Te-
gen overlegging aan het NS-loket van onze studentenkaart betekende dat een trip tegen 
de gemiddelde dagprijs van de toen populaire tienertours van de NS. Goedkoop dus. We 
arriveerden laat op een zaterdagavond op het Gare du Nord, waar ons direct door een 
ruig type metrokaartjes werden aangeboden tegen gereduceerde prijs. Van dat aanbod 
maakten we als beursstudentjes graag gebruik uiteraard. Even later kwamen we aan op 
het metrostation Quartier Latin : Saint-Michel. Toen we de trap op de metro uitliepen, 
moesten we door een haag van grimmig kijkende Parijse ME’ers, in slagorde met helm en 
rieten schild, de wapenstok in de aanslag. Het was zes jaar na de meidagen van 1968, 
toen onder het trottoir het stadsstrand van de Seine lag volgens de soixante-huitards, 
de protesterende studenten en stakende arbeiders. De jaren zestig waren net als bij ons 
eindeloos. In Tilburg hadden wij in de zomer van 1969 de primeur van de bezetting van de 
Tilburgse Economische Hogeschool, nu Tilburg University, en even later volgde de bezet-
ting van het Amsterdamse Maagdenhuis. Nieuw Babylon in aanbouw, Nederland in de 
jaren zestig.  
In deze roemruchte studentenwijk van Parijs, waar nog middeleeuwse studenten-vagan-
ten hadden gewoond, namen we in een hotelletje van een voormalige pied-noir een kamer 
tegen een zeer studentvriendelijk tarief. Er kon nog wel een bouteille de vin van af. Onze 
studie had in die jaren nog de tijd. Zo had ik een neef die toen ik met mijn studie begon 
zelf al tiendejaars was en het toen eindelijk de tijd vond om eens af te studeren. Wat hij 
vervolgens nog deed ook, wat in die jaren lang niet altijd een zekerheidje was.  
Neen, dan de studenten van nu die aan onze linkse goudkust wonen. Linkse goudkust, 
omdat wij helden van het studentenverzet van weleer even later toch maar gewoon aan 
vrouw of man met kinderen begonnen met bijbehorende baan. De geest was sterk, maar 
het lichaam zwak, zei de evangelist al. Bovendien, na je veertigste denk je met je hoofd 
waar je daarvoor met je hart dacht.  
De studenten in de Armhoef van nu hebben het gezellig met elkaar, zo lees ik in de 
jongste aflevering van de reeks van Ben Nooijen, Studenten in de wijk. Ze zitten aan een 
formicatafeltje met aan hun voeten een kratje pils. In de zomer nemen ze een duik in het 
zwembadje op de plaats. Ze gedragen zich keurig, hebben omgekeerd juist soms zelf last 
van burengerucht vanwege een feestje. Daar malen ze zelf niet om. Net zomin als om de 
van overheidswege opgelegde korte duur van hun studie?  
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De volgende stap die we als Buurtcom-
missie Duveldorp gaan nemen is dat we 
starten met een inventarisatie. Want wat wil 
de buurt wel, en wat wil de buurt niet? Hier-
voor hebben we dus jouw mening nodig!  
Bij deze de oproep om onderstaande twee 
vragen vóór 31 december te beantwoor-
den. Dan krijgen we een compleet beeld 
van de meningen en ideeën uit de buurt zo-
dat we die mee kunnen nemen in het buurt-
participatie proces. 
 
1) Wat wil je niet? 
Vertel ons waar je je zorgen over maakt. 
Is dat bijvoorbeeld grote bebouwings-
dichtheid, parkeeroverlast en daarmee 
gepaarde aspecten van verkeersveiligheid 
en geluidsoverlast? Of is het bijvoorbeeld 
de mogelijke aantasting van het monu-
ment of de bomen op het terrein? Maak 
jouw mening kenbaar zodat we dit kunnen 
terugkoppelen aan gemeente en projec-
tontwikkelaar.  
 
2) Wat wil je wel? 
Deze vraag hebben we opgesplitst in twee 
deelvragen: 

Onze mening, dus ook die van jou, telt!

Toekomst van het Duvelhok
De gemeenteraad heeft aangegeven dat het plan met betrekking tot de toekomstige 
ontwikkeling van het Duvelhok en het achterliggende parkeerterrein (Duveldorp) terug 
moet naar de tekentafel. Via buurtparticipatie start de Buurtcommissie Duveldorp sa-
men met projectontwikkelaar Dokvast met een leeg vel. En dat is goed nieuws! 

2a) De droom:  
Hoe ziet jouw ideale invulling van het 
Duvelhok en het Duveldorp eruit? Denk 
vrij… Wat als er geen enkele barrière is? 
Hoe zou deze mooie en unieke plek in Til-
burg volgens jou ingevuld kunnen worden? 
Je mag uiteraard ook inspirerende voor-
beelden aandragen, graag zelfs! 
 
2b) Het alternatief:  
Het plan voor de horeca, de woontoren van 
70 meter hoog en de 175 wooneenheden is 
van de baan. Maar wat zou er dan volgens 
jou - realistisch gezien - gebouwd kunnen 
worden? 
 
Ga er eens lekker rustig voor zitten met een 
kopje koffie of thee, met 5 minuutjes kom 
je al een heel eind. Alvast bedankt voor je 
tijd en moeite. We zien jouw ideeën graag 
vóór 31 december tegemoet op de nieuwe 
website : www.onsDuvelhok.nl  
 
Hartelijke groet, Buurtcommissie Duveldorp
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Nu is deze dag natuurlijk niet hiervoor 
ingericht. De dag is ter promotie van de 
korte film in bioscopen en filmhuizen. 
De korte film is spannend, veelzijdig en 
heeft voor iedereen iets te bieden. Ook is 
het dé plek waar jong filmtalent zich als 
eerste aandient. Toch krijgt de korte film 
vaak weinig tijd op het witte doek. Om in 
Europa meer aandacht te geven aan korte 
films wordt al een paar jaar De Dag van 
de Korte Film gevierd. Hopelijk gaan de 
bioscopen niet helemaal dicht en kunnen 
we tenminste overdag naar de film. 

Zelf aan de slag 
Maar iedereen mag deze dag vieren op 
zijn eigen manier. Grijp je kans en ga met 
je telefoon de wijk in op 21 december en 
film wat je tegenkomt. Maak een impressie 
van hoe je buurman de container de stoep 
op knalt. Film je dochter terwijl ze een 
stoeptekening maakt. Film je moeder die de 
auto ijsvrij maakt. Film je vader als hij het 
drolletje van jullie hond opraapt. Juist die 
kleine dagelijkse dingen zijn leuk. Vergeet 
niet het slachtoffer om toestemming te 
vragen voordat je zo’n filmpje post, 
bijvoorbeeld op de Facebookpagina van de 
wijk. 

Europese Dag van de Korte Film             Lucy Reijnen

Op de kortste dag van het jaar (21 december) wordt de Europese Dag van de Korte 
Film gevierd. Het is de dag waarop je je ongegeneerd mag verliezen in YouTube-film-
pjes, TikTok-gevalletjes en Instagram-stories. Ken je dat, dat je op een filmpje stuit op 
Facebook en dat je dan blijft hangen? Guilty pleasure en op 21 december mag dat.

Heb je geen zin om zelf te filmen, kruip dan 
lekker op de bank met een zak popcorn 
want op die dag zendt de NPO ook korte 
films uit. Wil je (en kan dat vanwege de 
maatregelen rondom Covid) erop uit, zoek 
dan een van twintig bioscopen op die 
meedoen aan de dag van de korte film.

Gebiedende wijs

Wandelend op een koude maar zonnige 
ochtend langs De Werf dit mooie plaatje 
met woorden die altijd wel waar zijn of ie-
mand kunnen raken. Niet zelf bedacht door 
de bewoners trouwens. Achter deze ‘Fem’ 
gaat namelijk Femke Kuijpers uit Roosen-
daal schuil, die van haar hobby haar werk 
heeft weten te maken met de webshop 
‘papierpleziertjes’  
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Ik ben geboren op de Pelgrimsweg nr. 7 
en heb heel mijn jeugd doorgebracht in de 
Armhoef, ‘onze’ wijk. Ik heb er oprecht een 
hele fijne jeugd gehad. Veel vriendjes, hut-
ten bouwen aan het spoor, soldaatje spe-
len, fietscrossen, heitjes voor karweitjes, 
voetballen op het schoolplein, voetballen bij 
Were-di, avonturen in Moerenburg, katten-
kwaad uithalen maar ook leren opkomen 
voor jezelf. 

Pianist
Later heb ik als pianist van het jongeren-
koor veel opgetreden in de voormalige 
Sacramentskerk tijdens allerlei vieringen 
waarvan de kerstmis altijd het hoogtepunt 
was. 800 man in die kerk! Volle bak dus. 
Toen ik wat ouder werd gingen we met alle 
vrienden naar de stad waar we dan bier 
gingen drinken en veel plezier hadden. 
Na mijn studie (piano aan het Conservatori-
um) ben ik met Janneke verhuisd naar ons 
eerste echte huisje in Oud Noord op het 
Kardinaal de Jongplein nr. 12. Een vooroor-
logs huisje met glas in lood. Daar werd Jet 
geboren en al snel wilden we eigenlijk terug 
naar onze wijk. En zo geschiedde.
En de geschiedenis herhaalt zich weer. 
Onze kinderen zaten net als ik op dezelfde 
basisschool Armhoefse Akker, voetballen 
nu bij dezelfde voetbalclub, fietsen door de-
zelfde straten, halen hetzelfde kattenkwaad 
uit en gaan straks naar dezelfde kroeg, 
tenminste, als die nog bestaat dan. 

Armhoef vroeger en nu …                                                   Hein van Berkel

Hoi, mijn naam is Hein van Berkel, ik ben 53 jaar en woon samen met mijn vrouw 
Janneke, dochter Jet en onze drie zonen Jan, Hein en Berend al zo`n 20 jaar op de 
Spoorlaan 10.

Veranderingen
Er is door de jaren heen veel veranderd. 
Helaas niet altijd in positieve zin. Denk 
bijvoorbeeld aan absurde huizenprijzen 
die gewoon onbetaalbaar zijn geworden. 
Brandstofprijzen rijzen de pan uit! Alles 
wordt zo duur! De natuur krijgt klappen te 
verduren: vervuiling, opwarming van de 
aarde, stikstof. Zo ook in onze eigen omge-
ving is het soms schrikken wat er allemaal 
wordt aangericht. Afvaldumping in Moeren-
burg: kledingzakken, bouwafval, chemisch 
afval en steeds meer troep op straat. Het 
lijkt erop dat mensen zich niet meer om 
hun omgeving bekommeren. In de ban van 

Hein was o.a. pianist bij het Liedjescafé dat 
jarenlang in de wijk werd georganiseerd
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corona zijn sommigen al helemaal van god 
los. De maatschappij polariseert, verhardt 
en het lijkt alsof wij steeds meer met ons-
zelf bezig zijn en weinig oog hebben voor 
de ander.

Herinneringen
Toen ik werd gevraagd iets te schrijven was 
de opdracht om na te denken wat ik graag 
zou willen achterlaten in 2021 en mee zou 
willen nemen in 2022.
Nou, een antwoord op deze vraag heb ik al 
gevonden. 
Ik laat al het negatieve wat zojuist beschre-
ven is achter mij. Het heeft geen zin om 
hierin te blijven hangen. Daar word je toch 
alleen maar somber van en bovendien 
brengt je dit niet verder in het leven. Dat wil 
overigens niet zeggen dat ik me daar niet 
meer druk om ga maken en het er maar bij 
laat zitten hoor. Integendeel! Ik ga mijzelf 

aanmelden om mee te doen met schoon-
maakacties in Moerenburg!
En het tweede antwoord weet ik ook!  Ik 
neem mee naar 2022 vooral de mooie 
herinneringen die ik heb aan ‘onze’ wijk. Ik 
geloof dat er hier nog wel aandacht is voor 
de medemens. Als ik door de wijk wandel, 
zie ik weer al die kleine kindjes spelend op 
straat. Fietsjes voor de deur, skelters op de 
stoep, stoepkrijt, slingers van weer een ver-
jaardag en nu ook weer de kerstboomver-
sieringen in de woonkamers en de lampjes 
buiten.  Dan krijg ik echt weer een warm 
gevoel van binnen zoals ik vroeger had en 
denk ik bij mezelf: Het bestaat nog steeds! 
Geluk! Gelukkig maar.

Ik geef de pen door aan Eric Ketelaars 
met de vraag ‘’Hoe belangrijk is creativiteit 
tijdens de coronatijd?’’

                    Luc Houben 

 Er is een nieuwe editie van het Parochie-
blad van de Goede Herder uitgekomen. 
Het ligt voor eenieder achter in de kerken 
om mee naar huis te nemen. U kunt het 
ook online lezen via de website van paro-
chie de Goede Herder via het menu ‘over 
ons > parochiebladen online’. Daar vindt u 
informatie over alle vieringen en activiteiten 
en natuurlijk actuele informatie over de 
geldende maatregelen met betrekking tot 
Corona. 

De Nederlandse bisschoppen hebben be-
sloten om na 17.00 uur geen kerkdiensten 
met publiek te houden zolang de Corona-
situatie dit niet toestaat. Dus helaas ook dit 
jaar geen Nachtmis bezoeken tijdens de 
Kerst. Deze dienst is wel online te volgen.   
 
Elke 2e en laatste zondag van de maand is 
er ‘Kinderkerk’ van 10.00 tot 10.30 uur in 
de kerk van ’t Heike, St. Dionysius op het 
Stadhuisplein. Dit is een korte Woordviering 

speciaal voor jonge kinderen tot ongeveer 
8 jaar om samen met mama, papa, opa 
of oma naartoe te gaan. Zij kunnen daar 
samen met andere kinderen bidden en 
zingen, luisteren naar een blijde boodschap 
uit de Bijbel, een spel spelen rondom het 
Bijbelverhaal en daarbij een knutselwerkje 
maken. Tijdens deze viering draait het om 
activiteiten waar jonge kinderen hoofd, hart 
en handen (leren) gebruiken binnen hun 
(be)leef- en ontdekkingswereld.  
De Kinderkerk vindt plaats net vóór de 
Eucharistieviering.

Er is op 8 december jl. al een informatie-
bijeenkomst geweest voor de ouders van 
kinderen in groep 4 die mee willen doen 
met de voorbereidingen voor de 1e Heilige 
Communie in 2022. Aanmelden voor deze 
1e communie kan nog steeds via het secre-
tariaat ( (013) 720 09 70 
: info@parochiedegoedeherder.nl
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Op zaterdagmiddag 15 januari a.s. van 
13.30 - 15.00 uur wordt in het Huis van 
Muziek, Stationsstraat 26, een instrumen-
tenmarkt gehouden waar toekomstige deel-
nemers informatie en demonstraties krijgen 
over de verschillende instrumenten. Uiter-
aard kan men ter plekke ook proefblazen. 
Keus genoeg: trombone, dwarsfluit, hoorn, 
sax, hobo bariton, tuba, bas, klarinet, e.d. 
in hout of koper.

1 jaar les
Samen muziek maken is gewoon harstikke 
leuk. Spelenderwijs alles leren over mond-
zetting, de vingers op de juiste plekken en 
hoe hard of zacht je moet blazen. In de 
praktijk blijkt dat het na een paar lessen al 
aardig begint te klinken. Er zijn niet altijd 
veel noten en akkoorden nodig om een 
leuk stuk muziek te maken. Chef-dirigent 
Maarten Jensen begeleidt de ‘laatbloeiers’ 
tweewekelijks op maandagmiddag van 
13.30 tot 15.00 uur, een jaar lang. Je be-
taalt € 15 per repetitie en je dient eenmalig 
een lesboek (circa twee tientjes) aan te 
schaffen. Daarna wordt met de muzikanten 

Nooit te oud om een instrument te leren spelen… 
Laatbloeiers? Volwassenen die het jammer vinden dat ze nooit een blaasinstrument 
leerden bespelen, krijgen de kans om dat gemis op te heffen. Muziekvereniging De 
Nieuwe Koninklijke Harmonie start met een projectorkest ‘de Laatbloeiers’. 

in spe bekeken of zij lid willen worden van 
het Opstaporkest of het Harmonieorkest 
NKH en daar eventueel kiezen voor aanvul-
lende lessen. Er wordt een mogelijkheid 
geboden gratis gebruik te maken van de 
instrumenten van de vereniging en van 
Kessels Museum dat ook in het Huis van 
Muziek wordt gevestigd. Uiteraard kan ook 
een eigen instrument meegebracht worden. 

Nieuwe leden
De Nieuwe Katholieke Harmonie zet in op 
het werven van nieuwe leden. Zo is er een 
Opstaporkest. Kinderen vanaf 8 jaar met 
interesse in muziek die ca. een half jaar 
muziekonderwijs hebben gevolgd, kunnen 
zich daar verder bekwamen. Volwassenen 
hebben wellicht vroeger al een instrument 
bespeeld en frissen bij dit orkest hun ken-
nis en vaardigheden op. Het Laatbloeiers-
project is speciaal bedoeld voor ouderen 
en jongvolwassenen die helemaal vooraan 
beginnen. 
Meer weten of aanmelden? Mail naar 7 
nkh.harmonie@harmonieorkesttilburg.nl of 
bel naar Gerard Hermans ( 06 237 171 87.      

Dit is een eerste activiteit die vanuit het 
Huis van Muziek wordt georganiseerd voor-
uitlopend op de officiële opening, die wordt 
verwacht medio mei 2022. In december 
2021 is al de start van het restaurant ’De 
Harmonie’ dat er eveneens een centrale 
plaats krijgt. Met de komst van o.m. het 
Kessels Museum in mei is Tilburg een fan-
tastische muzikale aanwinst rijker. 



28



29

Alle aandacht en protesten van omwonenden rondom de ontwikkeling van het Duveldorp 
hebben ertoe geleid dat projectontwikkelaar Dokvast haar plannen moest terugverwijzen 
naar de tekentafel. Daar hoort ook de interne verbouwing van het Duvelhok bij, waarin onder 
andere een horecavestiging en een boetiek-hotel voorzien waren. 

De menwedstrijd in Moerenburg heeft in drie jaar tijd een mooie reputatie opgebouwd. 
Vandaar dat de KNHS - Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond – aan Menvereniging 
De Postkoets verzocht heeft om komend jaar het Nederlands Kampioenschap in de klasse L 
en M te gaan organiseren op 3 en 4 september 2022.

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van de kleedkamers voor FC Tilburg. De finan-
ciering voor de kantine die de club zelf moet bouwen, is nog niet rond. Waarschijnlijk komt er 
naast Zomerlust een ontsluiting aan de Oisterwijksebaan voor voetgangers en fietsers van 
en naar FC Tilburg. 

Er gaan op korte termijn nog twee dingen veranderen in Moerenburg. Het Grollengat (de 
Buunder) wordt weer een visvijver, beheerd door de Ruischvoorn. Auto’s parkeren aan de 
Kanaaldijk langs FC Tilburg mag dadelijk alleen nog parallel aan de rijbaan en niet haaks 
erop, zoals nu gebeurt. Sinds begin december liggen er boomstammen om dit te reguleren.

In het jaarlijks overleg met de bewoners van Moerenburg is o.a. ook gesproken over de 
bestrijding van het Jakobskruiskruid. Deze woekerplant schiet op zoveel plekken omhoog, 
dat de hulp van Brouwers Groen wordt ingeroepen. Het is met name slecht als deze plant in 
het hooi terecht komt wat bestemd is voor paarden en koeien.

Hondenclub Geduld Overwint had graag gebruik willen maken van de parkeerplaats van 
FC Tilburg aan de Spoordijk. Het parkeren langs de Oisterwijksebaan leidt - vooral in de 
donkere wintermaanden - tot levensgevaarlijke situaties. Helaas wil FC Tilburg hieraan niet 
meewerken.

Graag had het Alzheimer Café haar jubileumjaar anders willen afsluiten, maar door corona 
zit een fysieke bijeenkomst er niet meer in. Wel wordt binnenkort in Tilburg een digitaal Café 
opgenomen, met als thema ‘Wat is dementie méér dan gewone vergeetachtigheid?’ Gast is 
dan Nicole Emmen, psycholoog bij GGz Breburg.

Stadsmuseum Tilburg heeft een nieuw educatief programma ontwikkeld voor groep 5 van 
de basisscholen. Thema is Vincent van Gogh en de groei en ontwikkeling van Tilburg in de 
19e eeuw. Middels een educatief werkboek maken leerlingen een reis terug in de tijd en 
maken zij o.a. kennis met stoommachines en de komst van de telefoon. 

Vrijwilligersorganisatie Stadsgidserij Tilburg organiseert ook in januari weer een aantal 
stadswandelingen. Via de website www.stadsgidserij.nl kun je zien welke wandelingen door-
spekt met verrassende ontdekkingen, foto’s van weleer en leuke anekdotes worden aange-
boden. Kosten bedragen € 5 per keer.
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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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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. 
 

 

 
Mijn naam is Benthe Groenland, ik ben 14 jaar oud en woon bij de 
Piushaven. Ik zoek oppas-adresjes.  
Ik kan op maandag- tot en met woensdagavond en in de weekenden. 
En overdag op dinsdag- of woensdagmiddag.  
Ik pas graag op bij kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
Je kunt mij bereiken via ( 06 185 581 56 
 

 

 

GITAARLES IN DE ARMHOEFSE AKKERS 
KIES VOOR EEN GEDIPLOMEERDE DOCENT 

 
In mei 2021 is Sander van Willigenburg gestart met zijn 
gitaarschool in de Armhoefse Praktijk.  
 
Sander combineert zijn baan als docent muziek in het voortgezet 
onderwijs, met het geven van gitaarlessen en het optreden als 
uitvoerend musicus. Zo was hij o.a. tweemaal live te horen in het 

spiegelzaal van het concertgebouw Amsterdam. De lessen vinden 
plaats in de osteopathie praktijk waar zich een mooie lesruimte 
bevindt en een wachtkamer met koffieautomaat. 

 
Alle leeftijden zijn welkom, maar ook elk niveau en elke muziekstijl.  
Voor tarieven en het plannen van een (proef)les  06 455 666 55 of   

 sandervanwilligenburg@gmail.com  
Locatie: Daendelsstraat 40 A, 5018 ES Tilburg 
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BUURTAGENDA 

5 dec. Vanaf 00.00 uur Heel de wijk 
Overal worden ineens Pieten gesignaleerd 

22 dec. Vanaf 17.30 uur Pelgrimhoeve 
Seniorendiner. Aanmelden vóór 14 december 

 
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 - Rob Ysebaert (lay-out).  

   
Ø Reacties 

Buurtkrant 
Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

     13 januari  
     28 januari 

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: 11 januari. Aanvang 20.00 uur in de 
Buurtraadruimte Van Heutszstraat 1a. Welkom!  

               
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Levende kerstroute 
 
Parochie De Goede Herder organiseert op vrijdag 24 december tussen 15.00 en 16.45 
uur een speciale kerstroute voor kinderen. De route loopt dwars door de binnenstad, 
waar je verschillende momenten uit het Kerstverhaal echt meemaakt. Zo ontmoet je 
Maria, of een engel, of de 3 Koningen. De route start bij het Paleis-Raadhuis. Opgeven 
via: 7 corriehendrickx@parochiedegoedeherder.nl en je ontvangt de kerstroute per mail. 
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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  
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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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