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Bas is opgegroeid in Tilburg-West, studeer-
de architectuur op de Technische Universi-
teit in Eindhoven, was programmamanager 
bij CAST (Centrum voor Architectuur en 
Stedenbouw Tilburg) en werkte als Kwar-
tiermaker mee aan de Spoorzone en de re-
alisatie van de LocHal. Na een uitstap van 
11 jaar naar Rotterdam waar Bas directeur 
werd van het Architectuur Instituut Rotter-
dam is hij sinds enige tijd weer terug in zijn 
geboortestad om leiding te geven aan de 
opgaves van wonen en werkgelegenheid 
én als wijkwethouder van de Armhoefse Ak-
kers: “Een fijne buurt, waar mensen elkaar 
groeten, je de stad voelt en toch gauw 
buiten bent”, vindt hij.

‘Eigen’ wethouder
“We hebben iedere wijk en dorp een eigen 

Wijkwethouder Bas van der Pol 

Van nieuwsgierige jongen tot wethouder                            Jan van Kessel

Als jongen van 11 jaar interviewde hij voor de schoolkrant de toenmalige wethouder 
van ruimtelijke ordening. Nu 32 jaar later zit de jongen van toen zelf op de stoel van 
misschien wel de belangrijkste portefeuille van de stad ‘stedelijke ontwikkeling en 
economie’. In onze groeiende stad moeten er binnen de bebouwde kom nog 25.000 
woningen bijgebouwd worden. Waar laat je die mét behoud en verbetering van de 
kwaliteiten van de stad? 

wethouder gegeven; de wijkwethouder. Er 
gebeurt veel in de stad en dagelijks worden 
er op het stadhuis nóg meer besluiten 
genomen. De afstand tussen de overheid 
en de inwoner is onbedoeld groter dan 
bestuurders lief is. De wijkwethouder is 
voor de bewoners van zijn of haar wijk hét 
aanspreekpunt. Wij op onze beurt moeten 
onze best doen om te luisteren naar wat er 
in onze eigen buurt speelt en waar mogelijk 
knelpunten oplossen en kansen pakken. 
Als er zaken spelen, bespreek ik die dan 
weer met de wethouder die als portefeuille-
houder verantwoordelijk is”, aldus Bas.
“En er zijn best wel wat dossiers in ‘mijn 
buurt’. Denk aan het Duvelhok, Jan Wier, 
vrachtverkeer door de J.P. Coenstraat, Aldi 
terrein, Lidwinaklooster, de relatie met de 
Piushaven en WaterProef natuurlijk.”

Buurtraad
Bas van der Pol vervolgt: “Mijn natuurlijke 
gesprekspartners voor het overleg zijn de 
buurtraden. Ik hecht veel waarde aan een 
goed contact met de buurtraden en vindt 
het belangrijk dat die draagvlak genieten in 
hun eigen buurt en de geluiden uit de buurt 
- zonder deze te moeten filteren - naar 
het stadhuis brengen. Buurtraadsleden 
steken hun vrije tijd in de leefbaarheid van 
hun eigen buurt. Dat verdient respect en 
waardering. Bij elk dossier zijn er talloze 
mensen die ook een mening hebben. 
Welk besluit je ook neemt, het is lastig om 
iedereen tevreden te stellen. Ik juich het toe 
als veel bewoners hun buurtraad steunen 
door zelf vrijwilliger te worden of ondersteu-
nende diensten aan te bieden. Zeker in de 

‘Onze’ wijkwethouder Bas van der Pol
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Rob Ysebaert-ICT

rob.ysebaert@gmail.com

          06 14 88 03 07

JP Coenstraat 49 Tilburg
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Armhoefse Akkers wonen veel mensen met 
veel verschillende kwaliteiten. Wil je iets 
met mij of de gemeente bespreken? Neem 
dan contact op met je buurtraad of met 
de omgevingsmanager! We hebben korte 
lijntjes met elkaar.”

Na afbraak van de Sacramentskerk nu 
toch een spits (zie pag. 14)

De Torenspits
“Als ik denk aan de kwaliteiten in Armhoef-
se Akkers denk ik ook aan alle inzet die de 
buurt gestoken heeft in de terugkeer van de 
torenspits zoals het maken van de plannen, 
de prijsvraag, het overleg, het zelf inzame-
len van heel veel geld, etc. Het comité heeft 
een laatste zetje van ons gevraagd. De ge-
meenteraad heeft de programmabegroting 
vastgesteld met daarin een reservering van 
150.000 euro voor de Torenspits. Daarmee 
lijkt de terugkomst van de spits dichterbij; 
een nieuw lichtbaken op een karakteristie-
ke plek van de stad. Ik zou het ontzettend 
mooi vinden als het lukt om het te realise-
ren, 30 jaar nadat de oude spits vanwege 
instortingsgevaar verwijderd moest worden. 
Dan bén je als buurt volhardend.”

Aardige vent die Bas van der Pol denkt uw 
reporter en het lijkt me fantastisch om later 
zelf ook eens op de stoel van wethouder te 
mogen zitten. Al ben ik daar over pakweg 
30 jaar denk ik te oud voor.

We vonden het teleurstellend dat de afge-
lopen jaren het Driekoningen-zingen niet 
door kon gaan. Het zou ook jammer zijn als 
dit nostalgisch evenement uit onze wijk zou 
gaan verdwijnen. Daarom willen wij deze 
traditie opnieuw opstarten.

Wisselbekers
We gaan het pleintje vóór de Pelgrimhoeve 
weer gezellig aankleden en daar kunnen 

Driekoningen-zingen 2023
Twee jaar heeft het vanwege Corona niet door kunnen gaan, maar op 6 januari worden 
alle Driekoningen uit onze wijk weer verwacht bij de Pelgrimhoeve.

de als Driekoningen verklede kinderen hun 
lied zingen voor een echte jury. Voor alle 
kinderen is er een leuk prijsje en natuurlijk 
vergeten we de eierkoek met de boon niet. 
Wie een boon in z’n eierkoek vindt, krijgt 
een extra prijsje. Voor alle kinderen is er 
een snoepzakje en voor de ouders een lek-
ker glaasje glüwein.

We willen op 6 januari om 18.00 uur starten 
en om 19.30 uur is er de prijsuitreiking. 
Dan worden de traditionele wisselbekers 
uitgereikt voor de beste groepen, duo’s en 
eenlingen.
We hopen op een goede opkomst om deze 
traditie weer in ere te herstellen.

Peter en Willy de Leeuw, beheerders Pel-
grimhoeve.
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Een van de echtparen is Han en Joop Guli-
kers, dat hun huis aan de St. Josephstraat 
daarvoor gaat verlaten. Joop: “We hoor-
den pas laat van het plan en toen waren 
alle 10 levensbestendige, energiezuinige 
woningen al vergeven. Doordat een van de 
potentiële kopers zich recent terugtrok, kre-
gen we alsnog een kans. We hebben dus 
echt geluk gehad. Heel gezellig is ook, dat 
straks Wim en Francien v.d. Wouw en Ad 
en Ellen de Beer uit onze wijk daar komen 
wonen.”

Juf Joop
Ruim 46 jaar stond Joop Gulikers voor de 
groepen 1 en 2 van de basisschool: “Arm-
hoefse Akkers is echt mijn wijk, mijn school, 
mijn kinderen. Ik heb altijd met enorm veel 
plezier gehad in het werken met kleuters. 
Ik heb ze gevolgd in hun ontwikkeling, zien 
opgroeien, zelf ouders zien worden, hun 
kindjes weer in m’n groep gehad en ja nu 
zelfs hun kleinkinderen.
Er is in de loop der tijd heel veel veranderd 

Wonen in Moerenburcht 
In de grote vakantie hopen drie echtparen uit onze wijk te verhuizen naar het klein-
schalig woonproject Moerenburcht in de kom van het fietspad richting Berkel-En-
schot. De bouw vordert inmiddels gestaag.

in het onderwijs, heb heel wat vernieu-
wingen meegemaakt, maar het spelend 
leren en het bieden van veiligheid voor de 
kleuters waren voor mij wel basisvoorwaar-
den.” Op een gegeven moment hakte Joop 
voor zichzelf de knoop door om te gaan 
stoppen: “Ik wilde vorig jaar op een heel 
geleidelijke wijze afscheid nemen van mijn 
kleuters in de week voor de kerstvakantie, 
maar door corona ging dat allemaal niet 
door. Uiteindelijk hebben we vrijdag voor 
de lockdown met de hulp van ouders  een 
prachtige dag met m’n groep bij Hooijen 
gehad. Met mijn collega’s heb ik een gezel-
lig afscheid gehad meteen na de lockdown 
toen het weer kon.” 
Stoppen met werken is toch een heel 
dingetje. Joop wilde voorkomen dat ze in 
een gat zou vallen en ging wandelen. En 
zo ontdekte ze het plan van Honk project-
ontwikkelaars voor een woongemeenschap 
onder de naam Moerenburcht. (: Moeren-
burcht.nl)

Spoorwegen
Moerenburcht wordt in de vorm van een 
halve maan gesitueerd rond een hofje voor 
tien huishoudens die samen eigenaar wor-
den van het hele perceel. Iedereen woont 
er zelfstandig, maar een aantal voorzie-

46 jaar kleuterjuf in één foto gevat: 
Joop Gulikers toen en nu

Een overzicht van het kleinschalige 
Moerenburcht
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ningen wordt gedeeld. De huizen met een 
rieten dak zijn zo gebouwd dat ze samen 
een autovrije binnenplaats omsluiten, waar-
aan de voordeuren liggen. De woonkamer 
en de bovenverdieping staan met een vide 
in open verbinding. Aan de buitenzijde van 
de woonhuizen ligt voor elk huis een ruim 
privé-terras met ‘winterserre’ in een col-
lectieve tuin. De huizen wekken hun eigen 
warmte op, dankzij uitstekende isolatie, een 
warmtepomp en zonnepanelen. 
Klinkt mooi, maar Moerenburcht ligt wel 
tussen twee spoorwegen in. “Nou van over-
last is weinig sprake”, vindt Joop, “ik ben er 
al een paar keer met m’n stoeltje een tijdje 
gaan zitten. Het is echt een mooi plekje!”  
De nieuwe bewoners hebben elkaar al een 
paar keer ontmoet en het klikt onderling 
heel goed vindt Joop: “We vormen een 
gemêleerd groepje en we worden door 
Honk overal goed bij betrokken. Natuurlijk 
hebben we het al druk met de inrichting van 
onze eigen woning, maar bijvoorbeeld over 
de aanleg van de tuin en de grote schuur 
waarin o.a. de fietsenbergingen komen, 
hebben we gezamenlijk overleg. Het is 
leuk om de ideeën en verwachtingen zo te 
combineren.”  

Door de keuze voor Moerenburcht is Joop 
niet weg uit onze wijk: “Ik hou m’n sociale 

Toen de eerste schop de grond in ging 
werd een cheque overhandigd aan de 

stichting Constru Casa een woningbouw-
project in Guatemala door v.l.n.r. 

Rob Keijzer projectontwikkelaar van Honk, 
Carolien van Heerde van Huis voor Huis, 

toekomstige bewoner Ad de Beer en 
wethouder Yusuf Çelik

contacten, zie de kinderen van school nog 
regelmatig en – een mooie bijkomstigheid – 
heb nu mijn kleinkind waar ik volop van kan 
genieten samen met Han.”

Armhoef aan de Kook                                           France Ghijsen

‘’Daar zijn we weer! We gaan weer een toffe editie in elkaar proberen te draaien’’, 
zo melden de organisatoren van Armhoef aan de Kook: Noortje, Mariska, Jaap, 
Barbara en Claire. Er komt na 7 succesvolle edities, een 8e in het nieuwe jaar en 
wel op zaterdag 14 januari. 

Na 2 jaar stilte is de organisatie zich aan het buigen over de vraag wie doet er weer 
mee? Dus zijn de oud-deelnemers aangeschreven en is de wachtlijst ook weer van stal 
gehaald.  De tafels gaan weer mooi gedekt worden, heerlijk gerechten worden op tafel 
getoverd én zoals het de traditie is, de geweldige afterparty bij café Bakker. Het gaat 
allemaal voornamelijk om de gezelligheid, de spanning wie er aanschuift aan tafel en 
welke gerechten er gemaakt moeten worden. De zware taak voor de organisatie is nu 
eerst om voor te proeven welke wijnen er door de selectie heen komen om te schenken 
bij voor-, hoofd- en nagerecht. 
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†  Lout Donders 
 
Woensdag 30 november ging een schok door onze wijk toen het bericht doorkwam 
dat volkomen onverwachts onze oud-buurtgenoot Lout Donders op 68-jarige 
leeftijd was overleden.  
 
Lout is bij velen bekend vanwege zijn jarenlange 
bijdragen voor deze wijkkrant. Onder het pseudoniem 
‘Donlog’ gaf hij zijn eigen kijk op het wel en wee in en 
rond de Armhoefse Akkers gestalte. Als mediaman 
onderkende hij het nut en de noodzaak van een eigen 
buurtkrant. De redactie had dan ook een kort en heel 
persoonlijk lijntje met hem.  
 
Lout was zeer betrokken bij onze wijk. Jarenlang was 
hij voorzitter van de Buurtraad, die veel baat had van 
zijn enorme netwerk aan persoonlijke contacten. Maar 
bovenal was Lout een prettig mens die met enkele woorden de druk van een spannend 
gesprek kon afhalen om vervolgens de focus weer terug te brengen. 
 
Wethouder Bas van der Pol bracht onze gedachten goed onder woorden: “Lout was een 
zeer betrokken en gepassioneerd Tilburger die zich breed heeft ingezet voor onze stad 
en voor de Armhoefse Akkers. Zijn overlijden is voor iedereen een verlies en we wensen 
zijn zoon Max, nabestaanden, vrienden en collega’s veel sterkte toe.”  
 
Lout zal het stenen beeldje, dat hij in Frankrijk vol passie van zijn eerste kleinzoon Gijs 
bikte, nooit meer kunnen afmaken … 
 

 
 

Dat is iets voor het hele gezin. Sterker 
nog: bij Kerkcafé013 is iedereen welkom, 
van jong tot oud. Ieder die wil nadenken 
over levensvragen en het katholiek geloof, 
mag komen. Elke eerste zondag van de 
maand om 9.00 uur nodigen wij u uit voor 
een gezellig ontbijtje en een mooi inhou-
delijk programma. De kinderen krijgen hun 
eigen vorming, in een leuke ruimte met hun 
eigen leeftijdsgenootjes. Ook voor jongere 
en oudere broertjes en zusjes is er een 
eigen activiteit. En u krijgt een inspirerende 
lezing, waarover u met andere ouders kunt 
uitwisselen en waar u de hele week iets 
aan heeft. Aansluitend is om 11.00 uur de 

Communievoorbereiding bij Kerkcafé013            Kapelaan Cyrus van Vught

Het is een groot feest als een kind voor de eerste keer Jezus mag ontvangen in de 
Eucharistie. Parochie De Goede Herder biedt drie manieren aan om dat moment voor 
te bereiden. Een van die drie routes is een totaal nieuwe opzet: Kerkcafé013.

mis in de Heikese kerk met praisemuziek, 
waarbij u met uw kinderen van harte wel-
kom bent.

Na deelname aan minstens zeven zonda-
gen bepaalt u zelf in overleg met een lid 
van het pastoraal team wanneer uw kind 
klaar is voor de eerste communie. Die vindt 
plaats op een zelfgekozen datum tijdens 
een gewone zondagse mis, waarin het kind 
uiteraard extra aandacht krijgt. Meer info: 
: https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/
mijn-kind-aanmelden-voor-de-eerste-h-
communie/
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Komtieweer of komtienie? 

 
 

De tijden zijn veranderd, mede door de 
impact van Corona op onze dagelijkse be-
zigheden. Daarbij: Covid-19 is bepaald nog 
niet verdwenen al hebben inmiddels heel 
wat mensen hun vijfde booster al gehaald. 
Voor de organisatoren - Debbie de Weijer, 
Corin Sweegers, Klaartje van Beerendonk 
en Jaap van Loon – voldoende redenen om 
de opzet nog eens tegen het licht te hou-
den. Conclusie: we gaan aan de slag met 
een vernieuwde versie; een Wijkkwis 2.0.

Teams
De Wijkkwis 2.0 wordt een spelavond 
waarbij – in teamverband – tussen 19.00 
en 23.00 uur antwoorden op vragen in het 
speciale Kwisboek moeten worden ge-
vonden. Hierbij is het gebruik van digitale 
middelen toegestaan, al kom je met gezond 
verstand ook een heel eind. Dit keer 
blijft het aantal schriftelijke vragen in het 
Kwisboek beperkt, maar zullen teamleden 
erop uit moeten om een variëteit aan doe-
opdrachten in onze wijk uit te voeren.
Een team mag bestaan uit ± 10 - 15 per-
sonen met een gezonde mix van kennis 
en kunde. Aan leeftijd zijn geen grenzen 
gesteld en ook mensen van buiten de wijk 
Armhoefse Akkers mogen gewoon mee-
doen, mits minimaal 1 lid van het team in 
onze wijk woonachtig is (geweest) en er 
vanuit een adres in onze wijk ‘gewerkt’ 
wordt. Elk team kiest één van de teamle-
den als teamcaptain. Deze is minimaal 18 

Het is alweer een tijdje geleden, dat er een echte Wijkkwis in onze wijk kon worden 
georganiseerd. “Te lang”, volgens een aantal deelnemers, maar de initiatiefnemers 
van het eerste uur krabden nog eens achter hun oren.

jaar en via deze persoon verloopt alle com-
municatie vanuit de organisatie.

Pelgrimhoeve
De Pelgrimhoeve wordt weer het centrale 
punt waar het Kwisboek wordt opgehaald 
en op tijd en ingevuld moet worden inge-
leverd. In en rond de Pelgrimhoeve zullen 
ook enkele opdrachten vervuld gaan wor-
den. Hierbij hopen we weer op assistentie 
van een aantal ouderen in onze wijk. Dit 
niet alleen om de organisatie wellicht een 
handje te helpen, maar juist ook de deelne-
mers! We maken er voor alle betrokkenen 
weer een gezellige, leerrijke en afwisse-
lende avond van. 

In 2018 werd het logo voor de 
eerste Wijkkwis ontworpen

Wijkkwis 2.0 
o Wordt gehouden op zaterdag 3 juni 
o In de week voorafgaand is de Captains-avond met uitleg en de eerste opdracht(en) 
o De juiste antwoorden + prijswinnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 17 juni. 
o Interesse? Stuur een mail naar 7 Wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com 
 

 



10

Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. U kunt dan stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom! 
Kijk op www.meubelreparatietotaal.nl   -   info@meubelreparatietotaal.nl

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Antiekrestauratie en herstofferen van 

meubels
• Leerrestauratie en reinigen van meubels
• Het vernieuwen van binnenwerk systemen
• Opnieuw stofferen van boot en caravan 

kussens
• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen en verstevigen
• 48 uurs service voor nieuwe vullingen voor 

kussens
•  Reiniging van meubels
• Riet en bies en rotan stoelen op de 

traditionele wijze.

Spoorlaan 334, 5038 CC Tilburg, 06 40053505 / 013 8200962 

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Antiekrestauratie en hersto�eren van 

meubels
• Leerrestauratie en reinigen van meubels
• Het vernieuwen van binnenwerk systemen
• Opnieuw sto�eren van boot en caravan 

kussens
• Houtwormbehandeling
• Stoelen lijmen en verstevigen
• 48 uurs service voor nieuwe vullingen 

voor kussens
• Reinigen van meubels
• Riet en bies en rotan stoelen op de 

traditionele wijze .

Tuinbouwveilingweg 5 a31. 4814 RP Breda | 06-40053505 of 076-2055197
Bel voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis. U kunt dan stof of leer uitkiezen uit onze mobiele showroom!

www.meubelreparatietotaal.nl | info@meubelreparatietotaal.nl

GESPECIALISEERD
in modern & 
KLASSIEK

HERSTELLEN
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Reserveer alvast: 
contactmiddag voor senioren op 10 februari 

 
 
Vanuit het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers willen we u alvast laten weten dat we 
begin 2023 weer een contactmiddag voor senioren (60+) gaan organiseren. We hebben 
de contactmiddag gepland op vrijdag 10 februari, in de Pelgrimhoeve.  
 
Heeft u interesse, dan vragen we u om deze datum alvast in uw agenda te reserveren. In 
januari volgt er dan verdere informatie. Het Senioren Netwerk biedt op deze middag 
verschillende uitstapjes en activiteiten aan, waarop u kunt inschrijven. En verder geven we 
tips en interessante info.  
We helpen graag om nieuwe contacten op te doen en oude contacten nieuw leven in te 
blazen. We maken er een mooie middag van, de moeite waard om erbij te zijn! 
 

Wanneer: op vrijdagmiddag 10 februari 2023. 
Tijdstip en verdere informatie volgen in januari. 

 
Belangrijk: We zullen o.a. gebruikmaken van namen en adressen van de senioren die vaker 
aansluiten bij activiteiten in de wijk (zoals uitstapjes en diners). Doet u dit normaal niet en wilt 
u zeker weten dat u ook deze informatie op tijd krijgt, stuur dan een mail naar:  
7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of stop een briefje in de bus op J.P. Coenstraat 
34a bij Ineke van Kasteren.  
 
We hopen u op 10 februari te zien! 
 
Groeten van het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers 

 
 
 
  
Wijkoptocht met carnaval                                             Jan Steenbakkers 
 
Kunt u zich de vorige aankondiging nog herinneren? We gaan weer carnaval 
vieren in de buurt. Een beetje anders dan anders maar het bestuur van de Kaauw 
Errepels gaat er weer voor.  
 
Omdat we de conclusie hebben getrokken dat het roer om moet, gaan we deze carnaval 
naar buiten. Vóór de Pelgrimhoeve komt een grote tent en in samenwerking met de 
basisschool zal er voor de kinderen in de gymzaal van alles georganiseerd worden.  
Zin om te helpen laat het ons rustig weten. U bent zeker welkom!  
 
En, zoals ook eerder gemeld, willen we er alles aan doen om zaterdag 18 februari de 
wijkoptocht door te laten gaan. Daar hebben we u als wijkbewoner met vrienden en 
kennissen heel hard bij nodig. Trommel mensen op, bedenk een leuk idee en schrijf u 
gratis in. Eerst inschrijven en dan iets bedenken mag natuurlijk ook! Informatie over de 
Kaauw Errepels of alvast aanmelden voor de optocht via 7 Info@kaauwerrepels.nl  
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Jan Yoga werkt met een yoga methode die zorgt voor meer 

mobiliteit en veerkracht. Veerkracht die je ook meeneemt 

als je van de mat afstapt! 

Reconnect Body & Mind

Ervaar je stress of onrust in je lichaam?

Ben je stijf of juist hypermobiel?

Heb je lichamelijke klachten of fysieke beperkingen?

Wil je je bewuster worden van je eigen lichaam?

Ben je op zoek naar een zachte vorm van yoga om 
het lichaam sterker te maken?

Kijk voor meer informatie op: www.janyoga.nl

Yoga in Tilburg bij Meditatiehuis Het ZonneLicht
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Groen dak gaat tweede ronde in                                         Remco Westhoek

Het initiatief voor het vergroenen van de daken in onze wijk door de werkgroep 
Groene Daken Armhoef is door een aantal wijkgenoten omarmd. Tijd voor een klein 
feestje op 20/12 én nieuwe kansen voor een ‘plantendak’.

Sedumplantjes op een plat dak 
dragen bij aan de biodiversiteit

Het is inmiddels alweer een tijd geleden dat 
we met een grote groep buurtbewoners in 
de Pelgrimhoeve zaten voor de presentatie 
van ons aanbod voor groene daken. Het 
gepresenteerde aanbod bestond uit een 
cassettesysteem van sedum op substraat 
(speciale aarde), geleverd door Mattijs van 
Dalen van Green Revolution. Dit systeem 
is met name geschikt voor mensen die 
het zelf willen aanleggen. Daarnaast was 
het mogelijk om met Mattijs afspraken te 
maken over andere typen groene daken 
en ook was het mogelijk om het aanleggen 
van het dak door hem te laten verzorgen. 

Subsidie
Bij iedere aanvrager is Mattijs van tevoren 
langs geweest om vanuit zijn ervaring in te 
schatten of de dakconstructie sterk genoeg 
is om het groene dak te dragen en of de 
dakbedekking vernieuwd moest worden. 
Mensen die na deze inspectie besloten 
verder te gaan, hebben van Mattijs een 
aanbod ontvangen. Na het tekenen van 
de offerte zijn afspraken gemaakt voor het 
daadwerkelijk uitleveren van de materialen, 
en het eventuele aanleggen van het groene 
dak. Voor groene daken wordt vanuit de 
gemeentesubsidie beschikbaar gesteld 
en dat levert min. 40% korting op. De 
provinciale-subsidie is inmiddels helaas 
gestopt.

Belangstelling
De eerste ronde van het aanleggen 
van de groene daken nadert intussen 
haar voltooiing. Dit gaan we vieren met 
een hapje en een drankje op dinsdag 
20 december vanaf 19:30 uur in de 
Pelgrimhoeve. Mogelijk heeft u ook 
belangstelling voor een groen dak. In 
dat geval bent u ook van harte welkom. 

Meldt u wel eerst even aan via 7 groen@
armhoefseakkers.nl, zodat we weten op 
hoeveel mensen we ongeveer kunnen 
rekenen. U kunt die avond de ervaringen 
horen van de mensen die in de eerste 
ronde hebben meegedaan. Hopelijk wordt 
u daarmee ook enthousiast. Bij voldoende 
belangstelling willen we namelijk een 
tweede ronde organiseren, die moet leiden 
tot een nieuwe serie groene daken dit 
voorjaar.

U kunt zich ook direct aanmelden voor het 
bovengenoemde aanbod via de website : 
bredamaaktmijblij.nl/groenedakentilburg/, 
waarna Mattijs van Dalen contact met u zal 
opnemen. Op deze site vindt u informatie 
over – de aanleg van - groene daken en 
de subsidiemogelijkheden en kunt u ook 
de presentaties van de eerste avond in de 
Pelgrimhoeve bekijken. 
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Een van de meest slepende dossiers in 
de wijk is zonder twijfel dat van de (voor-
malige) Sacramentskerk aan de Ringbaan 
Oost. Het is inmiddels dertig jaar geleden 
dat de spits van de toren werd verwijderd 
en al bijna twintig jaar dat de werkgroep 
Kerk en Klooster werd opgericht, met als 
doel beide gebouwen te behouden. Het 
klooster werd een rijksmonument, maar 
de kerk kreeg – alle inspanningen van de 
werkgroep ten spijt – die status niet. Toen 
een stedelijke commissie er ook geen been 
in zag om de kerk tot gemeentelijk mo-
nument te bestempelen, begon het jaren 
ijveren voor behoud van het kenmerkende 
gebouw. Wat daarbij meespeelde, was het 
sterke vermoeden dat op die plek hoog-
bouw zou verrijzen; een ontwikkeling waar 

In 2023 spits op voormalige Sacramentskerk?       

De stichting ‘Spits Armhoefse Akkers’ is ver gevorderd met de plannen om een nieu-
we spits op de voormalige Sacramentskerk te plaatsen. De aannemer is aan de slag 
met de eerste fase. Als alles volgens planning verloopt zou de spits aan het einde van 
2023 geplaatst kunnen worden.

weinig buurtbewoners op zaten te wachten.

Ansichtkaartoplossing
In 2017 werd een compromis bereikt met 
het bisdom en kwam de huidige oplossing 
in zicht: behoud van het karakteristieke 
vooraanzicht (ansichtkaartoplossing), 
woningen op de plek waar het schip stond, 
aansluitend bij de bestaande bebouwing 
in de wijk. Dat was ook het moment dat 
de werkgroep zich aan haar laatste taak 
zette: het terugbrengen van een bekroning 
op de ‘onthoofde’ kerktoren. Zowel in een 
prijsvraag als een peiling van het Brabants 
Dagblad kreeg het ontwerp van Jos ten 
Brink – een glazen spits – de grote voor-
keur.
Tussen droom en daad staan wetten en 
praktische bezwaren, en in dit geval was 
de vraag waar het geld vandaan moest 
komen, hoe met de nieuwe bewoners kon 
worden opgetrokken in dit proces en hoe 
beheer en onderhoud duurzaam geregeld 
zouden moeten worden.

Stichting
Voor dit doel werd de stichting Spits 
Armhoefse Akkers opgericht die inmiddels 
heel ver gevorderd is. Er is – met dank aan 
een aantal particuliere schenkers, fondsen 
en de gemeente Tilburg – een bedrag van 
bijna € 450.000 opgehaald. Daarmee is 
er voldoende geld voor de glazen spits, 
die exact dezelfde vorm en hoogte krijgt 
als de oude (koperen) spits. Met dank aan 
architectenbureau Bedaux De Brouwer is 
de constructie doorgerekend en voldoet 
het ontwerp aan alle wettelijke eisen. Ook 
is er in beginsel een omgevingsvergunning 
verleend door de gemeente voor de spits 
met lichtkunstwerk. Het ontwerp van Jos ten Brink voor 

de spits op de kerktoren 
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Lichtkunstwerk
Voor het lichtkunstwerk is Sigrid Calon – 
oud-buurtbewoner - benaderd. Met haar 
en een gespecialiseerd bedrijf, dat ervaring 
heeft met dergelijke complexe situaties, is 
een aanvraag gedaan bij het Mondriaan-
fonds voor een schetsontwerp van een 
lichtplan, waarin ook de technische aspec-
ten betrokken worden. Het gaat dan om de 
afstemming met ontwerp, het type lichtbron, 
de sturing, betrouwbaarheid, energievoor-
ziening, duurzaamheid en het onderhoud. 
Afgesproken is dat de omwonenden vooraf 
over het schetsontwerp geïnformeerd 
worden en dat met hen ook na oplevering 
zaken als lichtsterkte en lichttijden in de 
avonduren worden besproken. De stichting 
wil uiteraard geen overlast voor de omge-
ving. Om die reden wordt niet alleen met 
de wettelijke normen rekening gehouden, 
maar zal bijvoorbeeld de lichtinstallatie 
dimbaar zijn. 

Op het moment van schrijven is nog niet 
bekend of het Mondriaanfonds instemt 
met de aanvraag om het schetsontwerp 

Detail lichtkunstwerk Kalverpassage 
Amsterdam van Sigrid Calon

mede te financieren. Wel heeft de stichting 
intussen opdracht verleend aan aannemer 
Van Gisbergen om met de eerste fase van 
de spits te starten. Dat, omdat bij uitstel 
de bouw- en materiaalkosten nog verder 
zouden kunnen oplopen. 

In de vorige buurtkrant, schreef ik, dat ik 
op de weg terug van een heerlijk culinair 
avondje, het idee kreeg om als een lokale 
‘Dikke van Damme’ culinair recensent voor 
de buurtkrant te worden. Er is immers bij 
ons in de buurt veel te genieten op eetge-
bied. Dat heb ik geweten. Spontaan boden 
vrijwilligers zich aan mijn tafelgenoot tijdens 
het ‘culinaire testen’ te worden. Ik werd di-
rect gewezen op een heel bijzonder culinair 
initiatief, dat de nieuwe eigenaren van Te 
Koop in de J.P. Coenstraat - Jamie, Marcel 
en Robin - bedacht hadden: een Soulfood 
Sunday. Wow wat is dat? Dat is heel lekker 
eten, lekker keuvelen en tussen de gangen 
door livemuziek van de band Push Music. 

Soulfood Sunday           Jan van Kessel

Geen verrassingsmenu, geen diner-chantant of diner dansant, maar een heuse Soul-
food Sunday. Daarvoor kon je zondagavond 27 november jl. terecht bij Te Koop aan 
de J.P. Coenstraat 71.

Even de beentjes strekken tijdens 
Soulfood Sunday
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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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In no time waren alle couverts dan ook 
uitverkocht.

Dansvloer
De party begon met 2 heerlijke amuses, 
sparerib en een tartelletje met kimchi. 
Gevolgd door een stukske muziek. Na het 
voorgerecht - dat bestond uit een rouleau 
van fazant en gamba en het tussengerecht, 
gyoza met groente, pinda, kokos en sereh 
- betraden de eerste moedigen voorzichtig 
de dansvloer in het hart van het restau-
rant. Dat veranderde na de derde gang, 
een overheerlijke pithivier van eenden-
bout met XO-saus. De volumeknop werd 
verder opengedraaid, Push Music speelde 
hartstochtelijk de mooiste Soul-en-Beat-hits 
uit de vorige eeuw en ondersteund door 
de eerste glaasjes wijn stond in no time 
de dansvloer vol met etensgasten. Achter 
de bar swingden de obers Anna, Kaya en 
Joep dat het een lieve lust was. Hadden 
ze cocktailshakers in hun handen gehad, 
dan waren de Cuba libri, de Mojito`s, en 
Bloody Mary`s in no time klaar geweest. 
Terwijl de koks Robin, Celeste, Nadia en 
Robin rammelden met de pannen, vlogen 
in de spoelkeuken, op maat van de muziek, 
de borden razendsnel door de handen van 
Maud als ware het lp`s en zij de discjockey 
die het dance-event in gang moest houden. 

Hoogtepunt
Als de muziek stopt, zijn de calorietjes 
tijdens het dansen weer verbrand en is het 
tijd voor het dessert dat bestond uit zoete 
aardappel/witte chocolade cheesecake met 
5 soorten ijs.
Het toetje bleek echter het laatste toetje 
niet te zijn. Het hoogtepunt van de avond 
kwam er direct na. Celeste uit de keuken 
pakte de gitaar en Jamie de gastvrouw de 
microfoon en begon tot ieders verrassing 
prachtig te zingen. Na enkele maten sloten 
Anna en Kaya van de bediening aan en 
samen zongen zij meerstemmig een mix 
van de nummers ‘Tennessee whisky’ en ‘I’d 

rather go blind’. De gasten én de collega’s 
reageerden enthousiast en de zangeres-
sen haalden al tijdens het nummer gejoel, 
gejuich en open doekjes op. 
Restaurant Te Koop is veranderd in het 
meest swingende restaurant  van de stad. 
Jamie: “Toen Marcel, Robin en ik het Res-
taurant overnamen, kwam al snel het idee 
om dagen te organiseren met een thema. 
Vorige maand hadden we al een geslaagde 
wijnspijs in samenwerking met Ger van 
Vini & Vino en vandaag de 1e editie van 
Soulfood Sunday. Wij zorgden voor de 
band, een vier-gangen-diner geheel in de 
Soulfood sfeer en een kleine verrassing na 
het dessert, maar de gasten zorgden voor 
de geweldige sfeer! Wat ons betreft een 
geslaagde avond en daarom ook vast niet 
de laatste.”

Het was een prachtige avond.  Als ik de 
deur achter me dicht trek, speelt Push 
Music “Dag jongen” van Andre Hazes. Met 
een grote glimlach wandel ik terug naar 
huis. Zij weten dan nog niet dat De Dikke 
van Kessel voor het verassende concept 
en het heerlijke eten alweer vijf Armhoefse 
koksmutsen uitdeelt. Het blijft genieten in 
onze buurt.   

Als kers op de taart een optreden van 
v.l.n.r. Jamie, Kaya, Anna en Celeste
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Schildersbedrijf Michel van Gemert 

 
Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk 

Tevens ook kleine stukadoorwerken 
 

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw 
 

Vrijblijvende offerte 

Eikenbosch 43 
5056 GB  Berkel-Enschot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mob.: 06 – 22790145
Winterschilder:

van oktober t/m februari 10% korting

 

 

 

 

 

 

  

  

Prinsenhoeven 36                      013-5420685             info@vdbraakenmaas.nl   

 

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatrietherapie, manuele therapie, sportblessures, 
revalidatie na een operatie of beroerte, Parkinson, ademhalingsklachten, COVID revalidatie, 

Claudicatio-looptraining, COPD, tape, dry needling, begeleid fitness. 

 
Jur Swinkels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jur Swinkels  

 

 
Hoi, mijn naam is Jur Swinkels, woonachtig in 
Moergestel. Vorig jaar kwam ik hier binnen voor het 
volgen van mijn afstudeerstage. Na het afronden van 
mijn stage heb ik hier onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van training met virtual reality bij mensen 
met de ziekte van Parkinson. Sinds de zomer ben ik hier 
nu ook werkzaam als fysiotherapeut. In mijn vrije tijd 
voetbal ik bij S.V. Audacia en ben ik graag samen met 
vrienden. Ik kijk er erg naar uit om samen te werken in 
dit super fijne en gezellige team en om mezelf verder te 
ontwikkelen als fysiotherapeut.  
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Al geruime tijd zoeken primair onderwijs en 
kinderopvang elkaar steeds meer op in de 
ontwikkeling en realisatie van Kindcentra 
waar Pendula al een goed voorbeeld van 
is. Daarbij wordt gestreefd naar een door-
gaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 
tot 13 jaar. Een fusie tussen kinderopvang 
en onderwijs is een unieke kans om de 
krachten te bundelen en kwaliteit en conti-
nuïteit te waarborgen voor kinderen, ouders 
en medewerkers. 

Kansrijke start
Als één organisatie kun je namelijk veel 
meer betekenen in het realiseren van een 
kansrijke start voor elk kind en een ‘rijke 
schooldag’. Een breed en gevarieerd 
aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, 
sport en bewegen, muziek en extra onder-
steuning tijdens en na schooltijd draagt bij 
aan ontwikkelkansen voor alle kinderen. 
Daarnaast biedt deze fusie nieuwe moge-
lijkheden om flexibel in te springen op de 

 

 
Kinderopvang en basisonderwijs 

gaan samen 
 

 

 Een fusie tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen - Opmaat groep, 
Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK uit de Kempen - is per 1 januari een 
feit. Basisscholen Armhoefse Akkers en Pendula – allebei van Xpect Primair - zijn er 
al mee aan de slag.

krapte op de arbeidsmarkt en eventuele 
personeelstekorten op te vangen. 
Xpect Primair heeft – evenals de andere 
drie onderwijsbesturen - het afgelopen jaar 
een fusierapportage opgesteld waarin de 
redenen voor en de gevolgen van de fusie 
zijn beschreven. Daarnaast is er een due 
diligence onderzoek gedaan om eventuele 
economische, juridische, fiscale en finan-
ciële risico’s in kaart te brengen. Uit deze 
grondige onderzoeken is gebleken dat 
alle seinen nu op groen staan om met een 
gerust hart 37 locaties voor kinderopvang 
onder haar hoede te nemen. Ouders zijn 
de afgelopen tijd op de hoogte gesteld van 
deze plannen.

Xpect Primair neemt het gebouw van de 
voormalige Rijks-HBS Koning Willem II aan 
de Ringbaan-Oost over van de Kinderop-
vanggroep. Ook de beide andere Tilburgse 
basisonderwijsorganisaties zullen daar te 
vinden zijn. 

 

Heb je je al aangemeld voor de A.N.T. (Armhoefse Nieuws 
Tips). Voor de redactie is het erg prettig om tips te krijgen uit alle 
hoeken van de buurt, over de meest diverse onderwerpen. Zo 
houden we de krant interessant. Hoe werkt het: je krijgt van ons 
één mailtje per maand met de vraag of je een interessante tip 
voor de krant hebt. Zo ja, dan nemen wij contact met je op en 
schrijven het artikel. Dat is alles. De krant bestaat nu al 47 Jaar 
en ooit hadden we in elke straat een tipgever. Maar de tijden 
veranderen. Dit is de variant anno 2022. Help je mee? Stuur een 
mail naar 7 armhoefseakkers@gmail.com Je helpt er ons enorm 
mee en… het is eigenlijk toch een kleine moeite… 
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Er gebeurt veel in de binnenstad: de bouw 
van woontorens, het vervangen van kabels 
en leidingen en de aanleg van meer groen. 
Er wonen ook steeds meer mensen én er 
zijn veel bezoekers die komen shoppen 
of een hapje en drankje komen doen. 
Zeker nu de feestdagen eraan komen en 

de Frederikstraat, het Hendrikhof en de 
nieuwe Emmapassage open gaan. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat het centrum 
nog steeds goed bereikbaar blijft! 

HOE GA JIJ OP EEN SLIMME MANIER 
NAAR DE BINNENSTAD VAN TILBURG?

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN 
BEREIKBARE BINNENSTAD

MET DE FIETS OF SCOOTER
Gezond, makkelijk en goedkoop. 

Stal de fiets gratis in de 
binnenstad. Met de scooter? 

Gebruik de stalling Concertzaal.

MET DE BUS
Neem de bus naar station 

Tilburg. Via het dwaalgebied 
loop je in ongeveer 10 min. 

naar het centrum.

MET DE AUTO
Parkeer je auto in parkeer-
garage 013-Tivoli en loop in 
10 min. via het dwaalgebied 

naar het centrum.

Tips!
• Kom doordeweeks.
• Kom lopend of op de fiets.
•  Vermijd de stad met de auto.
•  Kom op koopavond 

(donderdag) en geniet van  
de nieuwe feestverlichting.

MEER INFORMATIE WWW.TILBURG.NL/BINNENSTAD
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Kerst in de Armhoef
Ook al luiden we binnenkort het jaar uit, dan wil dat nog niet zeggen dat de kwesties die dit jaar 
in onze buurt speelden quasi boekhoudkundig kunnen worden afgesloten. 
Zo blijkt wat er met het terrein rondom het Duvelhok moet gaan gebeuren nog lang geen uitge-
maakte zaak. De kerngroep van betrokken buurtbewoners liet weten in beraad te gaan, hangende 
de gesprekken met belanghebbenden bestaande uit gemeente, projectontwikkelaar en buurtbewo-
ners. Die hebben vooralsnog geen eenduidige uitkomst opgeleverd; een beeld dat we in het recente 
verleden wel vaker zagen. 

Het jaar loopt ook ten einde voor de veehouders in Moerenburg, maar de stikstofdiscussie zal 
voorlopig de gemoederen blijven roeren. Boer Kees Fonken blijft waarschijnlijk ook na 1 januari 
nog wel even in afwachting van een vergunning voor zijn microbiologische oplossing voor een 
stikstofarmere stal. 

Nog lang geen uitgemaakte zaak vormt de maatschappelijke discussie over de invulling van de oude 
rioolwaterzuivering. De politiek is in discussie met de klankbordgroep die bestaat uit vertegen-
woordigers van betrokken organisaties zoals de Vereniging Behoud Moerenburg, de Volkstuintjes, 
de Duurzaamheidsvallei en Waterdicht, dat de direct omwonenden vertegenwoordigt. 

Een hangende kwestie van meer licht gehalte vormt de werking van de minirotonde op de kruising 
JP-Coen / Ringbaan-Oost. Een andere vraag is of er een oplossing gevonden gaat worden voor de 
ganzen onder en rondom het viaduct van de Havendijk. Menig voetganger of fietser durft daar niet 
goed onderdoor. Ze doen overigens niks, zolang je ze maar niet aankijkt. Laatst zag ik ze banjeren 
over de speelplek van de Holle Boom. Het beproefde middel van deportatie is al eens toegepast.

Een kwestie die wel voor het nieuwe jaar kan worden afgeboekt is of de buurtbewoners zelf een 
kerstboom gaan plaatsen voor hun deur in de kersttijd. En of de voorgehouden worst van de 
buurtraad in de vorm van aangeboden lichtjes gaat werken. Interessant de vraag of het vuurwerk-
verbod rondom het Piushavengebied gaat werken. 

Dan is er nog het Lidwinaklooster waarvoor door een projectontwikkelaar een herbouwvergun-
ning is aangevraagd, maar die zal gezien zijn monumentstatus nog wel een tijd op zich laten 
wachten. Enkele buurtgenoten entameren een tussentijdse invulling, bijvoorbeeld opvang van Oe-
kraïense vluchtelingen die een vredige kerst in bijvoorbeeld Kiev, Gerson en Odessa zullen moeten 
missen. De Armhoef viert tijdens de kerst vooralsnog vrede op dit hele kleine stukje aarde.
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   W    E   R   E    L    D    B    R    A     I      L    L     E    D    A     G  

 
 

Van haar leerde ik het brailleschrift. We 
stuurde elkaar ‘braillebrieven’. Met een 
prikpen en een priklei maakte ik puntjes in 
stevig papier. Iedere letter had een bepaald 
patroon van puntjes. Ik ‘schreef’ de brieven 
van rechts naar links in spiegelschrift zodat 
mijn vriendin het ‘gewoon’ kon lezen. Ze las 
die brieven uiteraard door met haar vingers 
de puntjes te voelen. De brieven werden 
vaak erg dik maar braillepost van en naar 
het blindeninstituut kon je kosteloos verstu-
ren.

Louis Braille 
Op 4 januari is het Wereld Braille Dag. Het 

                                                                                                                             Lucy Reijnen

Heel vroeger had ik in onze wijk een vriendin die ernstig slechtziend was. Aan een 
oog was ze volledig blind en met het andere oog zag ze alleen of het donker of licht 
was. Toen ik haar vroeg hoe het is om blind te zijn was haar antwoord opmerkelijk: 
“Probeer maar of je door je oren kunt kijken.” Deze vriendin ging naar school in 
Grave, ‘het blindeninstituut’ zoals dat vroeger genoemd werd. 

is de geboortedag van Louis Braille, de 
uitvinder van het brailleschrift en het doel 
van deze dag is het wereldwijd onder de 
aandacht brengen van deze voor blinde 
en slechtzienden belangrijke uitvinding. 
Louis Braille werd blind als gevolg van een 
ongeluk in zijn vaders zadelmakerij. De 
jaren na zijn ongeluk heeft hij een systeem 
ontwikkeld om met de tastzin te kunnen le-
zen en schrijven: het brailleschrift. Dankzij 
hem hebben duizenden zeer slechtziende 
en blinde mensen over de hele wereld 
toegang tot informatie en de mogelijkheid 
om te communiceren. Pas twee jaar na 
zijn dood in 1854, werd het brailleschrift 
officieel erkend als volwaardige lees- en 
schrijftaal voor blinden. Vanaf dat jaar werd 
het braille langzamerhand in alle West-
Europese landen ingevoerd als officieel 
blindenschrift. In 1873 werd het eerste 
boek in braille gedrukt.
 
De vriendin ben ik jaren geleden uit het oog 
verloren, een vreemde uitdrukking in dit 
geval. De prik-lei heb ik nog altijd. En het 
is daarmee dat ik u het allerbeste toewens 
voor het nieuwe jaar.

‘Gelukkig Nieuwjaar’ in braille

De priklei met prikpen is waarschijnlijk 
het oudste gereedschap voor het 
schrijven van een tekst in braille
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Als ik binnenkom in de gezellige ruim opge-
zette werkplaats zijn nog niet alle deelne-
mers aanwezig. Lotte is er al wel. Ze komt 
op Helga, de begeleidster, toelopen. “Ik wil 
voor de chauffeur van de bus iets maken”, 
zegt ze. “Ik heb er over nagedacht en nu 
wil ik kerststerren maken van hout die hij 
aan de achteruitkijkspiegel kan hangen.” 
Helga vindt het een goed idee en stelt voor 
dat ze er meteen vandaag mee aan de slag 
gaat. “Het moeten wel goeie sterren zijn”, 
benadrukt Helga, “die bij het raam hangen 
zijn net zeesterren, vond de chauffeur.” 
Helga wijst Lotte hoe ze aan het werk kan 
met een collega. 

Verbouwd 
De ruimte is anders dan de laatste keer dat 
ik er was. “Klopt”, zegt Helga, “We hebben 
zo meer zicht op iedereen en deelnemers 
zien ook waar anderen mee bezig zijn. Ze 
zitten nu ook verder uit elkaar, in de coro-
natijd was dat natuurlijk heel belangrijk.” 
Deelnemers druppelen tijdens ons gesprek 
binnen en gaan zelf aan de slag. De een zit 
te schetsen, een ander lijmt stukken hout 
op elkaar, iemand haalt de kap van een 
naaimachine en naast ons maakt iemand 
een ingewikkeld knoopwerkje. Weer ande-
ren zijn bezig met papier-maché. Dan is er 
ook nog de winkel en de kunstuitleen. Er is 
een heel divers aanbod van activiteiten. 

Kerststerren 
“Het valt niet mee”, zegt Lotte en legt haar 
figuurzaag even weg. Op een plaatje triplex 
staan sterren getekend die ze aan het 
uitzagen is. “Ze helpen me wel maar soms 
raak ik weleens in de war door verschil-
lende ideeën. Ik maak het voor Jan voor 
kerst, in de bus.” Lotte komt drie dagen per 
week met het busje vanuit Kaatsheuvel 

Tivoli Shop Atelierkunst             Lucy Reijnen

Ik loop er vaak langs en ben er ook weleens binnengelopen. De Tivolishop is een 
kunstuitleen en winkel waar o.a. schilderijen, keramiek en cadeauartikelen verkocht 
worden die gemaakt zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb er 
regelmatig een vrolijk beschilderd vogelhuisje gekocht om cadeau te geven. Maar er 
is veel meer. Nu zijn er bij voorbeeld verschillende kerstcadeautjes te koop.

naar de Tivolishop.  “Ik vind het fijn hier! Ik 
word rustig van werken. Ik heb wel in de 
horeca gewerkt, maar dat ging niet: Te veel 
prikkels. Hier is het fijn.” 

Tweehandig 
Sièna woont in de wijk en kan dus zelf naar 
haar werk lopen: “Er is hier zoveel wat ik 
kan leren. Hier zijn zoveel nieuwe mate-
rialen. Zo leuk en je kunt altijd meer dan 
je denkt.” Sièna werkt aan een macramé-
werkje. “Ik probeer alles tweehandig te 
doen en als het niet lukt, zoek ik naar 
oplossingen zodat het wel lukt.” 

Zingeving 
De werkdruk in een ‘normale’ baan is voor 
de deelnemers te hoog en soms zorgt 
achterliggende problematiek ervoor dat de 
gewone arbeidsmarkt niet haalbaar is.  
“We willen dat cliënten hun creativiteit 
ontdekken”, legt Helga uit, “Soms werken 
we wel in opdracht, maar we geven aan 

Lotte maakt sterren voor haar buschauffeur
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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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dat deadlines niet altijd gehaald kunnen 
worden. We willen vooral zinvol bezig zijn. 
Zo hebben cliënten licht-huishoudelijk werk 
gedaan in een kindcentrum in de buurt. 
Een van de cliënten laat voor iemand, die 
in een winkel werkt in de stad, de hond uit 
en we gaan drie keer per week papier prik-
ken rondom de Piushaven. Op die manier 
voelen ze zich gewaardeerd en betrok-
ken bij de maatschappij. Ze leveren een 
zinvolle bijdrage.” 

Samen met Helga bedenken we dat haar 
deelnemers wellicht in de wijk ook iets 
kunnen doen. Helpen met het bouwen van 
alternatieve kerstbomen volgend jaar zou 
een leuke activiteit zijn. Wellicht iets voor 
de Buurtraad om op te pakken? 

In de etalage van de Tivolishop 
ook een duurzame kerstboom

Hun vader, destijds geadopteerd door een 
echtpaar in Tilburg dat zelf geen kinderen 
kon krijgen, heeft tijdens zijn leven onder-
zoek gedaan en nabestaanden gezocht. 
Beide zonen zijn goed op de hoogte van 
wat zich allemaal heeft afgespeeld en lieten 
ons een ordner vol met historie zien. 

In 1991 is een publicatie uitgekomen, 
waarin voor een deel ook de jeugd van 
hun vader is beschreven. Hun vader las 
frappante details over zijn jeugd, maar 

Deel 3

Het verhaal van de onderduikers Oisterwijksebaan 85              Luc Houben

Een aantal weken geleden hebben Arnoud-Jan en ik gesproken met de twee kleinkin-
deren van Isaac Roozendaal die in 1943 samen met 4 anderen verraden, opgepakt en 
vermoord is. 

kon nooit de bronnen raadplegen. Daarom 
hebben we een verzoek ingediend bij het 
Regionaal Archief Tilburg om dit dossier, 
dat eigenlijk tot 2200 voor publiek gesloten 
moest blijven, toch in te kunnen zien. Vlak 
voor het verstrijken van de deadline voor 
dit nummer kregen we toestemming van de 
Stadsarchivaris voor inzage. 

In de volgende uitgave van dit wijkblad de 
bevindingen. 

Rustplek

Onlangs kreeg de Stichting Duurzaam-
heidsvallei die zich bezighoudt met de na-
tuurontwikkeling tussen Tilburg en Oister-
wijk, een aantal fikse boomschijven. Ze zijn 
links en rechts in het landschap gelegd en 
vormen zo een mooi rustpunt voor de vele 
bezoekers in dit gebied
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Moerenburg

Wijkbewoonster Cindy de Grund maakt 
graag foto’s. Van haar een foto van de 
Voorste Stroom in Moerenburg. “Mooi en 
elke dag anders!”, vindt Cindy
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Hij wel …                                                                            JdS

Een schitterende herfstdag, feeërieke bossen, bomen die met het zonlicht spelen. Op de 
fiets eropuit, zoals veel meer mensen. Een rondje via paden en paadjes waar het nog rustig 
is. Zo maar, op het gevoel een keer links of rechts, een beetje de zon in de gaten houdend 
om niet te ver uit de richting te raken. Een bankje lonkt, even een pauze, de natuur bewon-
deren, de rust op me laten inwerken…

Schuifelende stappen door het dikke bladerdek. Een grijze dame, donker gekleed, nadert. 
De felle zonnestralen zorgen voor een Halloween-effect. Vlakbij gekomen kijkt ze me een 
moment aan, ik lach en knik haar toe. “Mag ik even bij u schuilen…?” 
Haar vraag verbaast me, zet me op het verkeerde been. Natuurlijk is ze welkom. 
Even later zit ze naast me, gepaste afstand, haar hoofd wat naar beneden gericht, de stilte is 

voelbaar, het gestaag vallen van de blaadjes geeft een aparte sfeer…

“Mijn man is dood”, zucht ze. “Ik bracht hem ’s morgens een kopje thee en een 
beschuitje, dat doe ik al jaren… maar hij reageerde niet… ik wilde hem nog 
wakker schudden…” 

Ik ben verbijsterd, zoek naar woorden: “Onverwachts?”, vraag ik. 
“Ja, hij wel…” Er klinkt enig verwijt door in haar stem, daar reageer ik op. 
Een intens gesprekje ontrolt zich. Ze neemt het hem kwalijk - liefdevol, dat wel - maar ze is 
nu wél alleen, écht alleen, voor het eerst sinds 42 jaar. Hun kinderen in het noorden van het 
land, kleinkinderen…

Dan probeer ik het zwaarmoedige gesprekje te laten kantelen, ga door op haar gevoel van 
alleen te zijn. In de steek gelaten. We zitten hier nu immers samen op een bankje. Het is 
haar initiatief, haar kracht, haar lef! Ze had ook gewoon door kunnen lopen …  

Haar gezicht klaart wat op, ze begint rond te kijken, als ik haar wijs op een prachtig groepje 
paddenstoelen met – hoe symbolisch – eentje op kleine afstand. Dan genieten we samen, 
wisselen we gedachten uit, verbazen ons over deze onverwachte ontmoeting, zo prettig, zo 
sfeervol en met een lach. De ambiance is er ook naar… 

Wat later moet ze gaan. “Dank u wel meneer”’, zegt ze gemeend.  Ze geeft me een gerim-
pelde, zachte hand, “Fijn u ontmoet te hebben...” 
Nee, U bedankt, voor het gesprek, het vertrouwen…

Knotten

Een mooie groep vrijwilligers is in Moerenburg weer 
begonnen met het onderhoud van de vele wilgen in 
het gebied. Ze verwijderen de kruin van een boom 
wat noodzakelijk is voor het behoud. De takken 
worden anders zo zwaar dat de boom kan inscheu-
ren of zelfs omvallen. Het is overigens niets nieuws, 
dat dit gedaan wordt. Uit archeologisch onderzoek 
blijkt dat al in de prehistorie mensen de takken voor 
veevoer of het maken van bijenkorven gebruikten
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Onteigeningsgedoe, steeds weer nieuwe 
tracé-varianten en technische belemme-
ringen: er zat maar liefst anderhalve eeuw 
tussen het eerste idee voor een kanaal 
door Brabant en het  daadwerkelijke begin 
van de aanleg in 1910.  
En toen honderd jaar geleden de Pius-
haven eindelijk klaar was - toen was het 
eigenlijk te laat. Want al vier jaar vóór de 
openstelling van de Piushaven was het 
Wilhelminakanaal tot Tilburg bevaarbaar. 
Losplaatsen aan het kanaal aan de noord-
rand van de stad waren direct volop in 
gebruik voor schepen met bouwmaterialen, 
kolen en graan.  Het gras was voor de voe-
ten van de Piushaven weggemaaid. 
Toen de Piushaven in 1923 klaar was, 
kwam er niet eens een feestelijke opening. 
Intussen was ook de vrachtwagen uitge-
vonden. De Piushaven leek als mosterd na 
de maaltijd. 

Café Havenzicht
Op de eerste foto’s van de Piushaven ligt 

Piushaven 

Opkomst, neergang en wedergeboorte                                 Robert Dölle

Wie klaagt over stroperige besluitvorming tegenwoordig, moet maar eens in de ge-
schiedenis van de Piushaven duiken. Milieuvergunningen en stikstofkwesties speel-
den nog niet, maar evengoed werd ook vóór 1900 de bal al eindeloos heen en weer 
gespeeld tussen rijk en provincie over de financiering. 

het omringende landschap er maagdelijk 
bij. Geen spoor van de geplande tramver-
bindingen vanuit de Piushaven naar omlig-
gende plaatsen,   terwijl de draaibruggen 
daar wel op berekend waren. We zien al-
leen café Havenzicht in aanbouw. Mooi dat 
deze pionier de opkomst en neergang van 
de haven overleefde en als Burgemeester 
Jansen ook weer de voorhoede vormde 
van de nieuwe bedrijvigheid.  

Buitenspel
Ondanks de moeizame start kwam de 
gang er uiteindelijk toch  aardig in. In 1955 
lossen bijna 3000 schepen hun lading in 
de Piushaven. De grote namen van de 
huidige logistieke hotspot Tilburg zijn aan 
de Piushaven begonnen, zoals Versteijnen, 
Claassen en kraanbedrijf Van Riel. 
Maar de nieuwe insteekhaven op Loven 
zette de Piushaven definitief buitenspel. In 
1983 voer het laatste zandschip de Piusha-
ven binnen. Daarna kwam er tien jaar lang 
nog af en toe een schip met sojabonen 
lossen. 

Bekijk je nu de Piushaven en omgeving dan 
valt niet te snappen dat de gemeente er in 
de jaren negentig vanaf wilde. Er bestaat 
nu zelfs een officiële gemeentelijke schets 
waarop de Piushaven is doorgetrokken via 
de Koopvaardijstraat tot de Piusstraat.  Het 
zal bij een tekening blijven, het plan is veel 
te duur. Maar het geeft wel aan hoe de 
stemming over de Piushaven definitief is 
veranderd. 

*) Voor dit artikel is geput uit Kanaal op het zand 
van Henk van Doremalen en Paul Spapens, in 2002 
uitgegeven door Stichting Thuishaven Tilburg en 
Henk van Doremalen Producties. 

Dit ‘pishok’ - urinoir/elektriciteitshuisje - aan 
de Lovensekanaaldijk herinnert aan de tijd 
dat de nabije loswal volop in gebruik was 

(Foto Robert Dölle)
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Of iets over mijn kunstzinnige aspiraties die 
ik probeerde vorm te geven op de Acad-
emie voor Beeldende Vorming in Tilburg? 
Een mooie inspirerende tijd die me in ieder 
geval naar Tilburg bracht en ervoor zorgde 
dat ik in de Oisterwijksebaan belandde sa-
men met mijn partner Charlotte. Een prima 
plek waar onze drie dochters opgroeiden in 
een fijne en veilige omgeving met straat-
feestjes en reisjes met buurtgenoten tot in 
Frankrijk aan toe. 

Ontmoeten
Straatfeestjes, ja, volgens mij is er meer 
dan ooit behoefte aan ontmoeting. Wat mij 
betreft: weg met de koptelefoons en in-ear-
oordopjes op straat en elkaar weer gewoon 
begroeten. Of afspreken om elkaar op 

vrijdagmiddag 
te ontmoeten 
in het café 
om even bij te 
kletsen en het 
weekend goed 
te starten. Iets 
dat ikzelf met 
plezier doe 
bij Zomerlust 
(geen dank 
Gijs voor deze 
reclame, graag 
gedaan J).

Rob Limpens
Dank Toon voor ‘de pen’ die je aan me doorgaf. Nu zit ik hier op mijn zolderwerk-ka-
mer te overpeinzen welke tekst ik laat verschijnen op een leeg wit blad. Iets over mijn 
jeugd in Zuid-Limburg of mijn kortstondige flirt met het onderwijs? 

Andere kijk
Oh ja, ik had me voorgenomen ook iets  
te vertellen over mijn huidige werkzaam-
heden.
Na jaren door Nederland te hebben ge-
reden met een commerciële opdracht, vind 
ik nu rust en inspiratie in een natuurgebied 
in ontwikkeling: de Leemputten in Uden-
hout. Daar in het Heerkenshuis faciliteer ik 
ontmoetingen voor mensen die actief aan 
de slag willen met veranderen. Veranderen 
van denken en doen waar het onze om-
gang betreft met elkaar en met de natuur 
om ons heen. 

Statement
Albert Einstein zei ooit; “We can’t solve our 
problems with the same thinking we used 
when we created them”. Voor mij is dit een 
wijs statement dat ik graag gebruik als 
leidraad bij de ontmoetingen die ik faciliteer 
in het Heerkenshuis. Niet om er financieel 
rijk van te worden, maar om de rijkdom van 
elkaar ontmoeten en inspireren te mogen 
ervaren. Meer hierover weten? Bezoek dan 
eens de site desteenfabriekudenhout.nl

Tot zover mijn overpeinzingen die naar ik 
hoop geleid hebben tot een leesbaar stukje 
tekst.
Hoe dan ook: Veel plezier en tot ziens 
ergens op straat(-feest) of café.      

In het nieuwe jaar wordt de pen ook weer 
doorgeven. Het is nog even een verrassing 
wie de pen gaat oppakken!  

Rob met twee van zijn kleinzonen in 
“Opa’s moestuin” bij VTV Moerenburg
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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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In de rubriek ‘OnderOns’ kunnen buurtbewoners vragen stellen, problemen aankaarten 
en hulp vragen bij ongemakkelijke situaties. Wij van ‘OnderOns’ gaan aan de slag, 
belichten de situatie van alle kanten en komen dan, zo niet tot een oplossing, dan toch 
met een weloverwogen antwoord.  
Benieuwd naar onze reactie? Stuur je vraag naar  armhoefseakkers@gmail.com 

 Ik heb een goede band met mijn al wat oudere buren. We kunnen er altijd terecht als ik iets 
nodig heb. Jarenlang hebben ze in de vakantietijd op ons huis gepast. Ze gaven de planten 
water, als het erg droog was werd de tuin gesproeid. Ook ongevraagd deden ze dan van 
alles.  De post werd netjes gesorteerd. Elke avond deden ze de gordijnen dicht en elke mor-
gen weer open. Wij waren daar erg blij mee. 
Nu hoorden we van de overbuurvrouw dat ze soms urenlang in ons huis blijven en dat ze 
ook boven rondlopen. Dat vinden we vreemd en geen prettig idee. Wat moeten we doen?

Ongeruste buurtbewoner

Onze reactie:
Het is inderdaad vreemd dat je buren dit doen. Ik snap dat je de goede relatie niet op het 
spel wil zetten. Toch lijkt het ons, we hebben dit probleem van alle kanten belicht in ons 
‘Onder Ons-panel’, het beste om het met je buren eerlijk te bespreken. Wie weet vinden je 
buren het heerlijk om eens een paar uurtjes ergens anders dan thuis te zijn. Zo te horen 
hebben ze niets kwaads in de zin. Je moet voor jezelf nagaan hoe erg je het vindt dat ze in 
je huis zijn. Er zijn mensen die aan woningruil doen bij wijze van vakantie. Toegegeven: dat 
is dan wel van tevoren afgesproken. 
Onze tip is: gewoon het gesprek aangaan, dat je gehoord hebt dat ze weleens de avond 
doorbrengen in je huis en dat je dat niet zo erg vindt. Tip twee: verstop alle privacygevoelige 
zaken achter slot en grendel. En onthoud: een goede buur is beter dan een verre vriend!

Onder Ons Panel

De garages op het Aldi-terrein worden komend jaar zo spoedig mogelijk afgebroken. Huur-
ders moeten voor het einde van de maand hun sleutels inleveren. Het hek, dat nu een deel 
van de parkeerplaats afsluit, wordt daarna verplaatst. Parkeren op het Aldi-terrein is dan niet 
langer mogelijk.

Aan de Insulindestraat 23 is recent een soort postkantoortje geopend. Handig voor het ko-
pen van postzegels, kaarten, pennen enz. voor onze lezers die meer richting Berkel-Enschot 
woonachtig zijn. 

Een afvaardiging van de Klankbordgroep WaterProef besprak op de 1e dag van december 
de bezwaren tegen dit plan op de voormalige rioolwaterzuivering met wethouder Grashoff 
en bestuurder Lokin van het Waterschap. Er wordt een nieuwe poging ondernomen om de 
realisatie van WaterProef toekomstbestendig te maken.
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Een aantal straten aan de westkant van de Ringbaan-Oost zaten dagenlang in het duister 
doordat de lantarenpalen het niet deden. Het gaf een spookachtig beeld, maar de gemeen-
te kon het euvel zelf niet oplossen. Daar moest Enexis aan te pas komen. 

Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijkheden om het vracht- en landbouwverkeer uit 
de J.P. Coenstraat te weren. Er wordt gewerkt aan een verkeersbesluit over een lengte-
beperking (max. 12 meter) van dit verkeer. Een alternatieve route wordt onderzocht via het 
viaduct van de Meijerijbaan, maar dit viaduct is niet meer in de allerbeste staat. 

De inrichting van een snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal zal nog wel eventjes gaan 
duren in verband met de financiering. Als de route wordt aangelegd, dan komt deze aan de 
kant van Moerenburg tot aan de Bosscheweg.

Stichting KruikenTv Tilburg steunt dit jaar de Stichting Broodnodig met een speciaal 
carnavalsembleem waarin hun logo is aangepast in de vorm van een boterham. 50% van de 
opbrengst van de verkoop van deze emblemen gaat rechtstreeks naar de Stichting Brood-
nodig die het werk voortzet van Pater Poels.

Het Wereldpodium is bezig met een nieuwe editie van het tweejaarlijks ‘Wintervuur’ op 
Kerstavond in het Paleis Raadhuis. Een gevarieerde en sfeervolle avond met gesprekken, 
interviews, muziek, workshops, theater, enzovoort, rond het thema ‘Imagine’ van John Len-
non. Wil je een handje komen helpen? Mail naar 7 claudy@wereldpodium.nu  

Rituelen rondom begraven, cremeren en herdenken veranderen in de loop ter tijden. In het 
TijdLab van de LocHal vindt t/m februari 2023 het programma ‘Deze en gene zijde’ plaats, 
over de dood en de rouwcultuur in Tilburg. Naast een mini-expo zijn er andere activiteiten 
als lezingen, een fietstocht langs oorlogsgrave, e.d. Info: ( 06 109 621 97.

Vijf jaar geleden haalde het Natuurmuseum Brabant aan de Spoorlaan de unieke expositie 
Comedy Wildlife Photography exclusief naar Nederland. Je kunt er weer genieten van 40 
hilarische foto’s van dieren in het wild. De openingstijden zijn dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur en de tentoonstelling loopt door tot 1 mei.

Willem II Football Memories heeft als 
doel om het geheugen te prikkelen. Het 
blijkt een probaat middel in de strijd tegen 

Willem II Football Memories
Oud-wijkgenoot Toine Smulders is – als succesvol voetballer - wekelijks actief voor 
Willem II bij het ‘terughalen’ van prachtige herinneringen.

eenzaamheid en  - beginnende - dementie. 
Iedere dinsdagmiddag is Toine dan ook 
samen met nog 12 andere vrijwilligers te 
vinden in het Koning Willem II stadion.

Iedereen vanaf plusminus 60 jaar is daar 
van harte welkom om herinneringen op 
te halen.  Op tafels liggen foto’s, boeken, 
vaantjes, programmaboekjes en andere 
memorabilia uitgestald. Daarover weten 
de vrijwilligers van alles te vertellen wat 
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te maken heeft met de (oud-)spelers, 
wedstrijden en sportieve hoogtepunten van 
Willem II.  
“Ik zie, dat die verhaaltjes bij de mensen iets 
losmaken”, vertelt Toine.  “Vaak komen dan 
herinneringen terug en willen ze zelf ook 
eigen belevenissen en ervaringen vertellen. 
Op die manier hebben we heel gezellige 
gesprekken in de 1½ uur die we wekelijks 

bijeen zijn. We zouden graag zien, dat er 
ook nieuwe gezichten bijkomen. Iedereen is 
van harte welkom!”

Mensen die zo’n ontmoeting weleens willen 
meemaken, kunnen contact opnemen met 
Toine ( 06 224 436 24 of met Arjen Pijfers 
( 06 170 690 40

Kan jij zingen of rappen?
En wil jij dat wel eens opnemen in een professionele muziekstudio? Dat kan in Tilburg-Cen-
trum en tegen een zeer goedkoop tarief. Vanaf 9 jaar. Ook beschikbaar voor kinderfeestjes 
of bedrijfsopnamen (bijv. voice-overs). Contact: 7 info@jelleverse.nl

Penningmeester
Wij zijn voor onze stichting Ouderinitiatief Bonaireplein op zoek naar een penningmeester.
 ( 06 456 669 75 of 7 toine_rijnena@hotmail.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. 
Ook via Skype, WhatsApp of Zoom, 7 keesvandevenmuziek@hotmail.com.

Pop & Jazz vioolles 
Martine Littel, Mr. J.H. de Pontplein 9 
( 06 449 400 81 : www.martinelittel.com  7 martinelittel@hotmail.com

Glas-in-lood Sacramentskerk

Architect Thomas Bedaux heeft bij de sloop 
van de Sacramentskerk de prachtige ramen 
van Jan Dijker kunnen behouden. Twee 
ramen zijn teruggekomen in het project, in 
de kopgevel van een woning aan de Lou-
donstraat. Glasatelier Hagemeier heeft de 
overige ramen al die tijd opgeslagen, maar 
wil eind januari ruimte maken. Heeft iemand 
interesse of weet deze een goede bestem-
ming? Neem contact op met Thomas Be-
daux ( (013) 536 85 55 of 7 t.bedaux@
bedauxdebrouwer.nl Hij vraagt een vergoe-
ding voor zijn onkosten van € 2850.
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Plannen  
om jouw woning  

te verkopen?  
Laat het ons weten!  

(013) 5400 379

Tivolistraat 2
5017 HP Tilburg 
(013) 5400 379 

info@tivoliwoningmakelaars.nl
www.tivoliwoningmakelaars.nl

Volg ons op Instagram 
en Facebook

J O U W  W O N I N G ,  O N S  W E R K !T I V O L I  W O N I N G M A K E L A A R S
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BUURTAGENDA 

17/18 
dec. 

14.00 – 17.00 uur De Postkamer (Simon v.d. Stelstraat 1a) 
Creatief bezig zijn met kerstkaarten en gedichten 

17 dec. 
t/m 6 jan. 

Overdag  Pastorie Heuvel 
Tentoonstelling van kerststallen 

20 dec. Vanaf 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Informatie over en viering van groene daken 

1 jan. 00.00 uur Hele wijk Armhoefse Akkers 
buren wensen elkaar een gezond en prettig 2023 toe 

2 jan. Vanaf 19.30 uur Café Zomerlust 
kom spellen spelen bij Spellenclub Ludens 013 

5 jan. 19.00 – 21.00 uur La Poubelle 
Repair Café voor reparatie van kapotte spullen 

6 jan. 18.00 – 19.30 uur Pelgrimhoeve 
Driekoningen-zingen  

10 jan. Aanvang 20.00 uur Buurtraadruimte  
Vergadering Buurtraad in de Van Heutszstraat 1a 

14 jan. Vanaf 18.00 uur Armhoef aan de Kook 
Walking-diner met eigen gemaakte specialiteiten 

10 feb. Info volgt Pelgrimhoeve 
Contactmiddag voor senioren 

 
INFORMATIE 

Ø Wijkblad 7  armhoefseakkers@gmail.com 

     Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192 ( (013) 542 30 65 
     Medewerkers Toon van Gestel (column) - France Ghijsen – Luc Houben - Joost 

Ketelaars (bezorging) - Jan van Kessel -Toine Kocx (foto’s) - Jaap 
van Loon - Lucy Reijnen – Rob Ysebaert (lay-out). 

Reacties op artikelen: 200-250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor reacties te weigeren, te 
redigeren of in te korten. Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten? Reageer via e-mail. 

Ø Volgende 
Wijkblad 

Deadline kopij volgend nummer  
Verschijningsdatum rond:  

      18 januari 
        2 februari 

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via 7 armhoefseakkers@gmail.com 
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Ø Buurtraad :  www.armhoefseakkers.nl        7 buurtraad@armhoefseakkers.nl 
     Secretariaat I. van Kasteren J.P. Coenstraat 34a      ( (013) 544 67 83   
    

     Leden Yvette Eshuis, Erwin Jacobs, Hein Jacobs, Ineke van Kasteren, 
Remco Westhoek 

  

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

Ø Bloedafname Werkdagen 08.00-10.30 uur in Gezondheidscentrum Piushaven 

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

Ø Thebe wijkzorg Het buurtteam Prinsenhoeven verleent zorg aan huis in onze wijk. 
Adres: Prinsenhoeven 24. ( 088 117 68 04 (24 uur). 

Ø Senioren 
Netwerk 

Contact en informatie Senioren Netwerk Armhoefse Akkers:  
( (013) 544 67 83    7 seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl 

Ø Senioren- 
vereniging 

Contact en informatie over Seniorenvereniging Tilburg-Oost:  
( 06 822 452 88 of 7 kbo.sacrament@gmail.com 

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

Ø Gemeente 
Tilburg 

Voor klachten of opmerkingen over uw woonomgeving:  
(14 013 of e-mail via de site : www.tilburg.nl of via de Fixi-app. 
Omgevingsmanager Natascha Verhaaren ( 06 132 093 39 of  
7 natascha.verhaaren@tilburg.nl  
Wijkregisseur Janna Kuiper ( 06 110 796 82 of 
7 janna.kuiper@tilburg.nl 

Ø Wijkagenten Eelco Tissen & Birgit Coppens ( 0900 8844, of  
7 wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl 

Ø Overlast  
Jan Wier 

Melden via: : http://janwierhof.ggzbreburg.nl, ( 088 016 16 16 
of 7 meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl of ga naar de receptie 
van Jan Wierhof 7.  

Ø Overlast in 
Moerenburg 

Melden via: ( 0900 996 5432, of bij de politie: ( 0900 8844, of 
via 7 cluster-2.groene-beemden@politie.nl 

Ø Waterpaviljoen 
Moerenburg 

Klachten of meldingen: ( 0411 618 618, of  
: www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html  

 

Gezocht: Huishoudster (m/v)  
Voor een lieve, vrolijke vriendin met serieuze gezondheidsklachten zoek ik meerdere 
mensen voor haar huishouden in hartje centrum. Graag ontmoet ik mensen die haar posi-
tief kunnen versterken! Betaling op ZZP-basis; uurtarief en exacte werktijden in overleg. 
Nieuwsgierig? Contact via coördinator Jeanette 7 Veninga2209@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 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                        

 
 
Danslessen in Buurthuis Jeruzalem, 
Centrum Tilburg. Van 3 t/m 13 jaar! 
Elke donderdag, meld je nu aan voor 
een gratis proefles. Professionele 
dansdocenten. Gezelligheid voorop! 
 
Kidsswing       3+    15.30-16.15 uur 
Streetkids     5,5+   16.15-17.00 uur 
Hiphop/Street 7,5+ 17.00-18.00 uur 
Hiphop/Street 9,5+ 18.00-19.00 uur 
 
info@jumpdancefactory.nl 
www.jumpdancefactory.nl 
tel. 06 101 365 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug van weggeweest: de 
fantastische reis: in- en verkoop 
van LP’s en singLetjes.  

 

heb je een lp- of single-
verzameling in de verkoop of ben 
je op zoek naar vinyl, neem 
vrijblijvend contact op met 06-
28498995 of 
hanboers1959@gmail.com 
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