
6 REGIO dinsdag 15 november 2016

TILBURG

GOIRLE

Familieband Bruers Company
treedt zondag op in café ’t Huuks-
ke aan het Oranjeplein in Goirle.
Het optreden begint om 16.00
uur, toegang is gratis.
De band bestaat uit drie neven
Bruers: Jeroen (zang en gitaar),
Joey (basgitaar) en Peter (leadgi-
taar en zang).
De muzikanten hebben alledrie
hun sporen al in andere bands
verdiend.
Bruers Company speelt stevige
classic rock uit de jaren 60, 70
en 80, zoals Black Sabbath,
Deep Purple, Thin Lizzy, Kiss, Me-
tallica, Stone Temple Pilots en
Jimi Hendrix.

RIEL TILBURG

Bruers Company
bij ’t Huukske

‘Bescherm onze gerenoveerde skatebaan met verlichting en came-
ra’s.’ Die oproep deden jongeren uit de Reeshof gisteren in het stad-
huis. Wethouder Hans Kokke (SP, sport) belooft snel antwoord.

Het Elisabeth-Twee-
Steden Ziekenhuis in
Tilburg biedt in de
week van 28 novem-
ber tot en met vrijdag
2 december een gra-
tis hiv-sneltest aan.
Dit in het kader van
Wereld Aids Dag op 1
december.

Psycholoog René
Diekstra geeft zater-
dag een lezing in wijk-
centrum De Back,
Schout Backstraat
33. Daar houdt Stich-
ting Horizon, voor en
door nabestaanden
na zelfdoding, vanaf
13.30 uur de halfjaar-
lijkse bijeenkomst.
Diekstra schreef
meerdere boeken
over zelfdoding.
Aanmelden uiterlijk 16
november per e-mail
naar het adres:
info@horizontilburg.nl

Wat voor afspraken
maak je als ouder
over alcohol en
drugs? Wat zijn de risi-
co’s en is het lastig
om grip te houden?
Over deze en andere
vragen die met jonge-
ren, alcohol en drugs
te maken hebben, is
in De Leybron in Riel
een informatieavond.
Die is speciaal voor
ouders en begint mor-
gen om 19.30 uur.
Aanmelden is ge-
wenst: secretaris@
dorpscollectief.nl.

Zaterdag is het een jaar gele-
den dat zanger Armand over-
leed. Tilburger Marcel Groene-
wegen schreef zijn biografie.
Die leest als een schelmenro-
man.

Dieter van den Bergh
Tilburg/Eindhoven

G
a er maar aan staan,
een biografie schrij-
ven over het bewo-
gen leven van Her-
man van Loenhout

(1946-2015) uit Eindhoven. En
dat in amper een jaar tijd. Tilbur-
ger Marcel Groenewegen (1978),
bassist van The Kik en journa-
list, deed het.

En hoe. Nieuwe inzichten of
verrassende onthullingen biedt
het boek niet, wel een compleet
beeld van Nederlands bekendste
hippie en protestzanger door een
schat aan informatie, geplaatst in
maatschappelijke context.

Zo diepte Groenewegen infor-
matie op over moeder Marie uit
Mill en vader Marinus uit
Roosendaal, die in 1942 bij Phi-
lips in Eindhoven metaalbewer-
ker wordt, om aan dwangarbeid
te ontkomen. Geboren op een
zolderkamertje ligt voor de klei-
ne Herman een ongelukkige
jeugd in het verschiet. Hij kampt
met kinkhoest, eczeem en ast-
ma. Vrienden heeft hij niet. Een
groot deel van zijn jeugd brengt
hij door in een sanatorium in
Wijk aan Zee. Dokters denken
dat hij de twintig niet haalt.

Terug in Eindhoven stort Her-
man zich op de accordeon en
raakt later door Peter Koelewijn
in de ban van de rock-’n-roll.
Voor 29,99 gulden koopt hij zijn
eerste gitaar.

Na talentenjacht Het Cabaret
der Onbekenden gaat het balle-
tje in 1965 rollen. Als ‘Armand’
trekt Van Loenhout de aandacht
met zijn eerste Nederlandse
nummer, En nou ik. Hij mag de
studio in met Koelewijn en Har-
ry van Hoof. 1967 wordt zijn glo-
riejaar, met Ben ik te min en met
voorprogramma’s van Stones en
Troggs.

Sleutelmoment kort voor deze
periode: de eerste keer stoned, in
de Wasscherij op de Boschdijk.
Cannabis blijkt hét medicijn te-
gen zijn kortademigheid, en ook
spiritueel gaat er een wereld
voor hem open.

Vanaf 1969 raakt Armand al-
weer uit beeld. Een dure flat aan
de Pisanostraat, waar hij met
zijn eerste vrouw Suzy woont,
moet hij opgeven voor een zol-

Hein Eikenaar
Tilburg

Het aantal gevallen van buurtbemid-
deling in de gemeente Tilburg is afge-
lopen jaren fors gestegen. Kregen de
buurtbemiddelaars vijf jaar geleden
177 aanmeldingen, vorig jaar waren
dat er 323. Hiervan bleken er 312 ge-
schikt voor bemiddeling. Het ziet er-
naar uit dat dit aantal in 2016 verder
stijgt.

Een verklaring is volgens coördina-
tor buurtbemiddeling Janneke Quirij-
nen dat politie en woningcorporaties
steeds vaker ‘gevallen’ doorverwij-
zen. „Daarnaast is het aantal zelfmel-
ders gestegen.” Afgelopen jaar von-
den 210 inwoners van Tilburg, Uden-
hout en Berkel-Enschot zelf de weg
naar buurtbemiddeling, dat zijn 15-ja-
rig jubileum viert.

Geluidsoverlast
De uitvoering is in handen van Con-
tourdeTwern. Zij heeft twee coördi-
natoren die een team van ruim veer-
tig vrijwilligers aansturen: de buurt-
bemiddelaars. Die komen in actie als
er ergens onmin tussen buren is. Dat
kan gaan om allerlei zaken, van ge-
luidsoverlast (met stip op nummer
één) tot overhangend groen en parke-
ren.

De ervaring van afgelopen jaren is
dat bemiddeling het beste werkt bij
beginnende conflicten. „Daar willen
we komende jaren op in blijven zet-
ten”, aldus Quirijnen. Bijna drie-
kwart van de meldingen wordt met
succes afgerond. Dat varieert van al-
leen een gesprek tot aanpassing van
een woning of zelfs verhuizing.

Buren ruziën overal in de stad,
blijkt uit de gegevens. Zoals Quirij-
nen het omschrijft: „Vanuit de socia-
le huurwoningen in Tilburg-Noord

tot aan de villa’s in de Blaak.”
De buurtbemiddelaars krijgen een trai-

ning en gaan altijd in tweetallen op pad.
Ze luisteren eerst naar het verhaal van de
‘klager’. Dan bellen ze aan bij de buren
om te vragen of ze open staan voor bemid-
deling. Zo ja, dan volgt een ‘keukentafelge-
sprek’ op neutraal terrein. Afspraken wor-
den op papier gezet en door beide partijen
ondertekend. Buurtbemiddeling stoelt op
de gedachte dat zelf gevonden oplossin-
gen beter werken dan opgelegde.
Wethouder Hans Kokke en woningbouw-
corporaties Tiwos, Wonen Breburg en
TBV Wonen ondertekenen morgen afspra-
ken om het project voort te zetten tot en
met 2020. Woon- en zorgstichting ‘t
Heem doet niet meer mee. Quirijnen: „Zij
maakten te weinig gebruik van onze voor-
zieningen. Afgelopen jaren hebben ze
geen meldingen gedaan.”

Het project wordt gefinancierd door de
gemeente Tilburg en de deelnemende wo-
ningcorporaties.

‘BESCHERM ONZE BAAN’▼
Diekstra bij
Horizon

Goed gesprek bij
burenruzie werkt

Anonieme
hiv-sneltest

Infoavond
over drugs

Ruzie met de buren? Denk eens aan buurtbemiddeling.

Steeds meer Tilburgers doen het. Het project, dat vijftien

jaar bestaat, wordt wegens succes verlengd.

BIOGRAFIE ARMAND▼

Van de 323 aanmel-
dingen die buurtbe-
middeling vorig
jaar ontving, kwa-
men er 210 van in-
woners zelf. Van de
overige 113 gevallen
werd bijna de helft
aangedragen door
de politie.

De klacht die ver-
uit het meest voor-
kwam was geluids-
overlast door perso-

nen (bijna eender-
de), gevolgd door
overlast van dieren,
tuin/grondgeschil,
verstoorde relatie,
rommel/troep en
bedreiging/ lastig
vallen.

In bijna tweederde
van de gevallen
viel de bemidde-
ling positief uit.
Waar dit niet lukte
weigerde in de

meeste gevallen
één van de buren
mee te doen aan
een gesprek.

Vorig jaar is de Til-
burgse aanpak be-
oordeeld en gecerti-
ficeerd door het
Centrum voor Cri-
minaliteitspreven-
tie en Veiligheid,
dat hiervoor lande-
lijke richtlijnen
heeft.

Het grote
verhaal over
Armand is
nu compleet

Buurtbemiddeling voor vier jaar voortgezet

De eerste keer
stoned.
Cannabis blijkt
hét medicijn
tegen zijn
kortademigheid

Buren ruziën
overal in de
stad. Van
Tilburg-Noord
tot in de Blaak

Geluidsoverlast en dieren
meestal reden ‘akkefietjes’



De kogel is door de kerk.
Midden-BrabantGlas begint op
14 januari met de aanleg van
glasvezel voor, uiteindelijk, heel
Midden-Brabant. Gilze is het
eerst aan de beurt.

Berry van der Heijden
Gilze en Rijen

De opluchting en vreugde waren
groot bij de ledenvergadering van
GilzeEnRijenGlas. Deze coöpera-
tie is een van de vier in Mid-
den-Brabant, naast Langstraat,
Baarle-Nassau en Groenewoud,
die via een burgerinitiatief een ei-
gen netwerk gaan aanleggen. Dat
doen ze zelf omdat grote bedrij-

ven het niet rendabel vonden.
Aanleggen van een netwerk

kost een paar centen, meer dan
tien miljoen euro, vandaar dat soli-
dariteit en gezamenlijke aanpak
een voorwaarde is. Maar dan heb
je, nota bene in het buitengebied,
een internetsnelheid waar de
meeste stadsbewoners een puntje
aan kunnen zuigen.

„Een woning in het buitenge-
bied zonder internet verkoop je
steeds moeilijker”, zegt directeur
Joost Bol van Midden-Brabant-
Glas, dat namens de coöperaties
beheer, gezamenlijke inkoop en
efficiëntie bewaakt. Want de le-
den van de vier coöperaties wor-
den eigenaar van het netwerk. Zij

bepalen ook welke diensten er op
komen.

Op 14 januari gaat de schop in
de grond voor de aanleg van het
eerste netwerk. Op het eerste ver-
deelstation in Gilze worden 645
bedrijven en woningen aangeslo-
ten. „In april moeten de eerste aan-
sluitingen live zijn. Daarna volgen
snel andere gebieden. Eerst rich-
ting Belgische grens, dan naar Ber-
kel-Enschot en Haaren”, zegt
Joost Bol van Midden-Brabant-
Glas.

Gilze is het eerste van negen ver-
deelstations, die uiteindelijk een
netwerk zal omvatten van meer
dan 600 kilometer in Midden-Bra-
bant.

Halima Özen
Dongen

De twee vrouwen en drie man-
nen die zijn aangehouden na een
incident van mishandeling en be-
dreiging in Dongen zijn gisteren
na verhoor weer vrijgelaten. Zon-
dagavond kreeg de politie een
melding dat aan de Paukenlaan
een ruzie was tussen meerdere
personen. Een 20-jarige man
werd hierbij mishandeld met
een schep en met een vuurwa-
pen bedreigd. „De jongen heeft
letsel opgelopen en is in het Eli-
sabeth Ziekenhuis in Tilburg be-
handeld”, zegt Willem van
Hooijdonk, woordvoerder van de

politie. Daar is hij ook in verzeke-
ring gesteld. Op zondagavond
ging een 20-jarige man uit Hank
samen met een 21-jarige man uit
’s Gravenmoer naar het apparte-
ment aan de Paukenlaan van een
21-jarige vrouw, waar hij kenne-
lijk wilde praten over een lo-
pend conflict. In die woning wa-
ren ook een 22-jarige vrouw uit
Rijen en een 22-jarige man uit
Hank aanwezig. Tijdens dat be-
zoek zijn kennelijk vijf andere
personen het appartement bin-
nengekomen die de 20-jarige
man met een schep hebben gesla-
gen. De daders zijn daarna op de
vlucht geslagen. Daar is de poli-
tie nog naar op zoek.

Mishandeling: politie op
zoek naar vijf verdachten

derkamertje in Heeze. Samen
met Suzy gaat hij dealen, eerst
hasj, later ook speed en lsd. In
1967 verdiende hij 75.000 gulden,
„maar toen ik ging dealen had ik
écht veel geld”. Armand wordt
zelf ook een grootverbruiker, van
’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat. Alleen geen heroïne. Speed
houdt hem dagenlang achtereen
wakker. In de donkere jaren tach-
tig gaat hij ook aan de coke. Dat
wordt hem bijna fataal.

In de jaren 70 en 80 blijft Ar-
mand platen maken en krijgt vol-
ledige vrijheid bij Johnny Hoes,
maar erg succesvol wordt het niet
meer. Zijn idealen blijft hij

trouw, maar gehoord wordt hij
nog nauwelijks. Dat verandert
pas als hij in 2012 wordt opgepikt
door nederbeatband The Kik. Ar-
mand staat weer volop in de
schijnwerpers.

Armand. En nou ik gaat diep op
zijn persoonlijke leven in. Hoe hij
zijn leven na het grote succes
maar niet op de rails kreeg, hoe
de vrouwen kwamen en gingen.

Ontroerend zijn de beschrijvin-
gen van de laatste dagen die Ar-
mand sleet in zijn seniorenflat in
Woensel, verlaten door alle vrou-
wen, behalve zijn zus.

■ ‘Armand. En nou ik’ van Mar-
cel Groenewegen. Presentatie
vandaag bij boekhandel Van Pie-
re in Eindhoven, 19.30 uur. Met
optreden The Kik.

Buitengebied krijgt vanaf januari
al een eigen glasvezelnetwerk

� Marcel Groenewegen (links)
schreef de biografie over
Armand. FOTO ROBERT LAGENDIJK

TILBURG Als bassist van The
Kik trad Tilburger Marcel Groe-
newegen regelmatig samen op
met Armand. In de kleedkamer
hoorde hij de vele verhalen van
de protestzanger en wist: hier
wil ik een boek over schrijven.

Deze biografie is je debuut. Hoe
kwam het tot stand?
„Ik wilde al langer een boek
schrijven. Ik had ‘Gijp’ van Mi-
chel van Egmond gelezen en wil-
de ook graag zoiets doen, maar

ik had geen onderwerp. Toen
leerde ik via The Kik Armand
kennen. Hij had zó veel te vertel-
len.”
Wilde Armand graag zijn levens-
verhaal kwijt?
„Ja. Toen ik het hem in 2014
voor het eerst vroeg zei hij dat
hij zijn eigen biografie schreef.
Een jaar later vroeg hij me als-
nog om het te doen. Ik denk dat
hij het mij toevertrouwde om-
dat ik ook een muzikant ben. Hij
voelde zijn einde denk ik nade-

ren.”
Jullie waren nog geen jaar bezig
toen hij overleed.
„De interviews waren toen wel
zo’n beetje afgerond. Ik had ge-
lukkig ook de beschikking over
zijn dagboeken gekregen.”
Hoe herinner jij je Armand?
„Armand is in de media vaak ge-
portretteerd als die blowende,
roodharige hippie en daar werk-
te hij ook graag aan mee. Maar
Armand was ook een bijzonder
intelligente man.”

In de kleedkamers van The Kik werd de
basis gelegd voor debuut Groenewegen
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