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Basketballers hebben geen officiële opening nodig. Geef ze een bal, een basket en een mooie plek om 
te dunken en ze zijn tevreden. Maar sinds vrijdag 25 april is het basketbalveld aan de Ceciliastraat ook 
officieel geopend. Wegens de verbouwing en uitbreiding van onder andere poppodium 013 moesten de 
basketballers bij de Veemarktstraat op zoek naar een andere locatie.                     Foto: Joep Eijkens 

Zowat ieder kind in de 
Noordhoek is ermee opge-
groeid: de mooie traditie 
van het Kindervakantie-
werk. Dit jaar is de week 
van 24 t/m 29 augustus. 

Donderdag 28 mei kunt u uw 
kind (of kinderen) inschrijven 
voor deelname. De aanmelding 
is dit jaar in Montessorisbasis-
school De Elzen in de Elzen-
straat, vanaf 19.00 uur. 
Omdat het altijd erg druk is, ra-
den wij u aan om bijtijds aanwe-
zig te zijn. 
Op dinsdag, woensdag 26, 27 
mei collecteren vrijwilligers weer 
in de wijk voor dit mooie evene-
ment. Meer info: 
www.kvwdenoordhoek.nl 
Ook kunt u hier het inschrijffor-
mulier downloaden.

De goederentrein die in botsing 
kwam, vervoerde in de laat-
ste wagon de stof butadieen. 
Butadieen is niet giftig, maar wel 
brandbaar. 
Behalve acht gewonde passa-
giers leverde de botsing van 6 
maart ook de bekende reflex op 
bij politici en bestuurders: kan dit 
wel? Is dit wel veilig? Kamervra-
gen werden gesteld en alarm-
brieven werden gestuurd aan 
de minister. Erg voorspelbaar, 

Meer goederentreinen denderen langs onze wijk
Niet iedereen staat er continu bij stil, maar langs onze 
wijk rijden dagelijks vele wagons met gevaarlijke stof-
fen. Dit besef is sinds 6 maart weer opgefrist toen een 
personentrein en een trein vol chemicaliën botsten bij het 
Reitseplein. Door werkzaamheden in Duitsland rijden er 
de tijd maanden meer goederentreinen door onze wijk.

zeker ook omdat het oud nieuws 
is. Want al van oudsher is 
Tilburg een belangrijke schakel 
in de route van Rotterdam naar 
Duitsland. Met de aanleg van de 
Betuweroute is het gebruik van 
de Brabantroute voor goederen-
vervoer afgenomen. Maar de 
komende maanden denderen er 
beduidend meer treinen langs 
onze wijk. In het verlengde van 
de Betuweroute passen de 
Duitse spoorwegen het spoor 

Al veel belangstelling voor basketbalveld

aan en wordt de Brabantroute 
als alternatief benut. 
In de periode van 20 april tot 
26 juni rijden meer goederen-
treinen door Tilburg; tijdens drie 
weekenden in augustus en van 
26 oktober tot 14 december. Het 
reguliere aantal goederentreinen 
in 2016 wordt ingeschat op 60 
per dag, in 2017 zullen dat er 65 
zijn. Tijdens de omleidingsperio-
des bedraagt het aantal treinen 
in 2016 ongeveer 115 goede-
rentreinen per dag en in 2017 
ongeveer 135 per dag. Pas na 
2022 rijden veel minder goede-
rentreinen door Tilburg.

Overlast
De extra goederentreinen 

zorgen voor extra overlast van 
geluid en trillingen. Uit onder-
zoek van Prorail blijkt dat de tril-
lingen geen schade veroorzaken 
aan woningen. Berekeningen 
leren dat de extra geluidoverlast 
en trillingen binnen de grenzen 
blijven wat betreft veiligheid, 
gezondheid en bereikbaarheid. 
De gemeente Tilburg houdt via 
ProRail de klachten in de gaten. 

Overlast melden
Mensen die last hebben van de 
extra goederentreinen, kunnen 
dit melden bij Prorail: 0800-776 
72 45. Klagen kan ook digitaal 
via www.prorail.nl

Bron: tilburgers.nl en prorail.nl
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In de Boomtak
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920
www.indeboomtak.nl
info@indeboomtak.nl

Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl

Maandag
10.00 – 13.00 PC Consult
13.00 – 17.00 Biljartvereniging De Noordhoek
14.00 – 16.30 Bingo (2e maandag van de maand)
17.00 – 19.00 In De Boomtak Menu
18.00 – 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 – 20.30 Damesgym Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
09.15 – 10.15 Zumba: Dansschool Anneloes Filippo 
09.30 – 10.30 Yoga
11.15 – 12.15 Dans en Bewegen
13.00 – 17.00 Biljartvereniging Het Blad
13.00 – 17.00 PC Restart
14.00 – 15.00 Moedergym
15.30 – 16.15 Kleuterdans Dansschool Anneloes Filippo
19.30 – 21.30 Kunstclub (even weken)
20.00 – 23.30 Biljartvereniging De Boomtak
20.00 – 22.00 Bestuur Noodhoek (2e dinsdag van de 
maand)
20.00 – 22.00 Wijkraad laatste dinsdag van de maand)
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 – 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.00 – 13.00 Sociaal Centrum
09.30 – 10.30 Yoga
13.00 – 17.00 PC Restart
13.00 – 17.00 Biljartvereniging De Noordhoek
13.30 – 15.00 Volksdansen
15.30 – 16.15 Balletschool Ja! Academy
19.30 – 21.00 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
20.00 – 24.00 Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
20.30 – 22.30 Djembé
21.00 – 22.30 Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Donderdag
09.30 – 10.30 Yoga
10.00 – 13.00 PC Consult
13.00 – 17.00 PC Restart
13.30 – 15.30 Schilderclub De Boomtak
14.00 – 16.30 Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de   
  maand)
13.30 – 14.30 Contour de Twern, Ouderenadviseur
14.30 – 16.30 Spelletjesmiddag
19.00 – 20.00 Damschool Tilburg, damles
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
21.00 – 23.00 Tafeltennis

Vrijdag
13.00 – 16.30 Biljartvereniging Het Blad
13.30 – 16.00 Koersbal
17.30 – 20.30 Streetdance
19.00 – 21.00 Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
20.00 – 24.00 Lets Café (1e vrijdag van de maand)
20.00 – 24.00  Energy Café (1e vrijdag van de maand)
20.30 – 22.00 Saxofoonkwartet Tango & Zo
20.30 – 22.30 Blaasband Efkes Wóchte

Zaterdag
11.00 – 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 – 12.30 Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu
11.00 – 12.30 Russische les voor kinderen
13.00 – 17.00 Repair Café (laatste zaterdag van de maand)

Zondag
11.00 – 13.00 Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de  
  maand)
18.00 – 20.00 Kroatische Gemeenschap (3e zondag van de  
  maand)

Zaterdag en Zondag voor speciale activiteiten op aanvraag 
geopend

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 24.00 uur

Dagelijks (Ma/Vr)
07.30 – 19.00 Kinderdagverblijf De Kleine Boom
08.30 – 09.30 Prikpost Diagnostiek Brabant   
  (lijn2+DCT+Trombose)

Verschijnt 8 maal per jaar, oplage: 4250

Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Redactie: Joep Eijkens, Monique Engel, 
      Hein Staps, Wil Verheggen, 
      Frank Vermeulen.

Adverteren in de 
krant?

Neem contact op met:
geert.seebregts@telfort.nl

web: www.stichtingnoordhoek.nl
mail: indeboomtak@gmail.com    
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
facebook: Wijkkrant de Noordhoek
Kopijdatum: dinsdag 2 juni

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet 
te plaatsen. Inzending geeft de redactie het 
recht het artikel of de foto in gedrukte vorm uit 
te geven in de wijkkrant In de Noordhoek en/of 
op de website www.stichtingnoordhoek.nl

De wijkkrant In de Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek.

We zoeken nog enthousiaste redactieleden om ons team te versterken. Mail voor een afspraak!
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Ter nagedachtenis: Lau Geurts
Onlangs overleed veel te jong Lau Geurts, een van de 
steunpilaren en drijvende krachten in ons buurtcentrum. 
Clemens Audenaerd schreef dit in memoriam.
Ik heb Lau Geurts 6 maanden 
geleden voor het eerst ontmoet. 
Het was tijdens een vergade-
ring, waarin ik geïntroduceerd 
werd als nieuw bestuurslid en 
opvolger van Jan van Esch. 
Lau zat deze vergadering voor 
als interim-voorzitter. Hij stelde 
zich voor met informatie over 
zijn achtergrond en vertelde ook 
over zijn ziekte en zijn onzekere 
toekomst. Vanaf die dag is de 
samenwerking tussen mij en 
Lau steeds intensiever gewor-
den. 
Lau stond voor de opgave om 
In de Boomtak door een heel 
moeilijke periode te helpen: het 
oude bestuur was vertrekkende 
en had weliswaar een paar 
belangrijke stappen gezet in het 
proces van verzelfstandiging 
van In de Boomtak, maar er wa-
ren ook nog veel losse eindjes. 
Er moest ook nog een nieuw 
bestuur gevormd worden. 
Ik heb Lau in die periode leren 
kennen als een levenslustige 
en positieve man met een zeer 
optimistische inslag en een 
geweldige energie. Hij ging de 
confrontatie, waar nodig, ook 
niet uit de weg. Hij zocht daarbij 
ook naar de mogelijkheden om 
mensen - die in feite hetzelfde 

wilden - met elkaar te verbinden. 
De blik op het gezamenlijke doel 
en niet op de verschillen! 
En juist daar heeft Lau zich 
enorm voor ingespannen en is 
daarin geslaagd. Tijdens die pe-
riode nooit een klacht over zijn 
ziekte en als ik informeerde hoe 
het ging, dan kreeg ik altijd een 
vrij nuchtere en verstandelijke 
reactie.
Lau is in zijn opgave geslaagd: 
In de Boomtak heeft een nieuw 
bestuur met goede en ervaren 
bestuurders; het proces rondom 
de aankoop van het gebouw en 
de samenwerking met coöpera-
tie In de Boomtak zijn afgerond; 
de organisatie is tot rust en op 
orde gekomen en de beleids-
lijnen voor de toekomst zijn 
uitgezet. Kortom, hij heeft de 
Boomtak ‘klaar voor de toe-
komst’ achtergelaten.
Een paar weken geleden sprak 
ik Lau, wat achteraf bleek voor 
de laatste keer in het wijk-
centrum. We dronken samen 
een kopje koffie en namen de 
actuele zaken door. Lau was 
nog net zo scherp en helder als 
ik van hem gewend was. De 
pretoogjes echter die ik van Lau 
gewend was, keken nu wat flets 
en de handdruk voelde heel 

broos en breekbaar.
Bij het persoonlijke afscheid, de 
woensdag na zijn overlijden, lag 
Lau thuis. Wat me opviel was 
de wandelstok die naast hem 
lag. Lau geloofde dat er na dit 
aardse leven nog een vervolg 
kwam en op die tocht kon hij 
die wandelstok goed gebruiken, 
vertelde zijn vrouw. Als er een 
hemel is, dan weet ik zeker dat 
die tocht daar eindigt en dat Lau 
daar te vinden is. En als er in 

de hemel een wijkcentrum is, 
dan weet ik zeker dat Lau zich 
daarmee gaat bemoeien! 
Bedankt Lau, voor al het werk 
dat je deed voor In de Boom-
tak mede namens bestuur, alle 
medewerkers en vrijwilligers 
van In de Boomtak. Ik wens de 
nabestaanden veel sterkte.

Clemens Audenaerd
voorzitter Stichting Beheer en 
Exploitatie In de Boomtak

Hoe staat het met het Hart van Brabantpark?
In de toekomst wordt op het voormalige rangeerterrein 
van Van Gend & Loos een nieuw stadspark aangelegd. 
De plannen worden samen met de omgeving gemaakt 
en uitgevoerd. De ontwikkeling is van groot belang voor 
onze wijk. Daarom houden we u in iedere editie van deze 
krant op de hoogte van het laatste nieuws. Waar is de 
stichting Hart van Brabantpark momenteel mee bezig?
De afgelopen maanden zijn ge-
bruikt om het plan van aanpak 
te schrijven. Dit plan is samen-
gesteld door het regieteam, 
waarin Midpoint, gemeente 
Tilburg en de Stichting Hart van 
Brabantpark zijn vertegenwoor-
digd. Ook organiseerde het 
regieteam twee bijeenkomsten 
met de klankbordgroep. Daarin 
zit een panel van omwonenden 
van het park, die meedenken 
over de voortgang. De uitkomst 

van die bijeenkomsten was hart-
verwarmend.
In het najaar hebben de leden 
van het regieteam deelgenomen 
aan een onderzoek van Tilburg 
University met betrekking tot de 
rol van de gemeente in het ka-
der van de overheidsparticipatie. 
Dat leverde veel interessante 
inzichten op. Vooral dat het voor 
betrokken partijen nog een flinke 
zoektocht is naar de juiste vorm. 
Waar staan we nu? Het defini-

tieve plan van aanpak ligt voor 
akkoord bij het college van 
burgemeester en wethouders. 
Wethouder Berend de Vries 
reageerde tijdens ons laatste 
overleg erg enthousiast op het 
plan waarin de speerpunten 
Park, Participatie en Verduurza-
ming centraal staan. Dat stemt 
positief.
Hoe nu verder? Na een akkoord 
volgt de fase waarin we geïnte-
resseerde partijen oproepen met 
initiatieven te komen die passen 
binnen het concept. Het regie-
team krijgt daarin een sturende 
rol. We houden u graag op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
Zie www.hartvanbrabantpark.nl 
of stuur een e-mail naar: 
info@hartvanbrabantpark.nl. 
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Rommelmarkt Lindeplein keert terug op Vaderdag
Op 21 juni is het zover: de tweede editie van de rommel-
markt op het Lindeplein! Vanwege het overweldigende 
succes van vorig jaar, keert de rommelmarkt terug op Va-
derdag. Het Lindeplein is van 10.00 tot 16.00 uur gevuld 
met 45 gezellige kramen en de enthousiaste verkopers 
van duizenden artikelen.
De rommelmarkt is een initiatief 
van vijf buurtbewoners: Pien 
van Welbergen, René Terloo, 
Klaas Sars, Mech Nieuwkamp-
van Kempen en Oulli de Kort. 
Zij kijken reikhalzend uit naar 
dit tweede jaar. ‘We pakken het 
deze keer professioneel aan, 
met mooie bewegwijzering zodat 
iedereen ons goed kan vinden,’ 
laat Klaas Sars weten. ‘Het 
geeft een boost aan het plein, 
als sociale ontmoetingsplaats 
voor de wijk,’ voegt pleinbewo-
ner René Terloo toe. 

Kraamhuur
De deelnemers van het eerste 
uur hebben uiteraard al een 
kraam gereserveerd, maar er 
zijn nog kramen beschikbaar! 
Ideaal voor diegenen die hun 
volle zolder nu eindelijk eens 
willen leeghalen. Maar wees er 

snel bij, want het aantal plaat-
sen is beperkt. Inschrijven kan 
vanaf 1 mei tijdens kantoor-
uren bij Drukkerij HaBé in de 
Zilverlindestraat en ‘s avonds 
bij Olmenstraat 2. De kosten 
zijn slechts 20 euro, waardoor 
iedereen mee kan doen. Dankzij 
de bijdrage van de sponsors kon 
de kraamhuur 5 euro goedko-
per. Het is een win-winsituatie: 
deelnemers verkopen hun over-
bodige spullen en de buurt heeft 
een gezellige zondag.

Jonge deelnemers
Voor de kinderen zijn er speciale 
gratis standplaatsen waar ze 
hun spullen kunnen verkopen. 
Voor de kleintjes is het daar-
naast de hele dag mogelijk om 
zich te laten schminken door 
vrijwilligers van Kindervakantie-
werk. 

Rommelmarktfans
Dat het Lindeplein nu een eigen 
markt heeft, is te danken aan de 
rommelmarktfans in de buurt. 
‘Vrijwel elke zondag rijd ik voor 
de gezelligheid met mijn buren 
naar diverse rommelmarkten,’ 
zegt Oulli de Kort, ‘en als er dan 
één recht voor mijn deur plaats-
vindt, dan werk ik er zeker aan 
mee!’ De initiatiefnemers vinden 
het fantastisch dat de tweede 
editie eraan komt. ‘Ik sta vrijwel 
elk jaar op de Meimarkt, daarom 
vind ik dit ook zo leuk,’ vertelt 

Pien van Welbergen, die vanuit 
haar huis bijna uitkijkt op het 
plein. ‘We liepen al 5 jaar rond 
met het idee om een rommel-
markt op het Lindeplein te orga-
niseren en vorig jaar hebben we 
het gewoon gedaan,’ antwoordt 
Klaas Sars op de vraag hoe ze 
op het idee kwamen.

Tijdens de markt is de organisa-
tie herkenbaar aan opvallende 
T-shirts, gedoneerd door Het 
Boekenschop. Deze stichting 
steunt met de verkoop van 

DRUK|PRINT|VAKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten

Jubileumkaarten
Folders

Handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a  |  5038 PM Tilburg

telefoon 013-5423735  |  telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl  |  www.drukkerijhabe.nl

IN DE BUURT 
ÉN OP FACEBOOK!

G
R

O
O

T
S

 I
N

 K
L

E
I

N
F

O
R

M
A

A
T

Sfeerimpressie van de Lindepleinmarkt 2014               Fotos: Oulli de Kort
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tweedehands boeken goede 
doelen in Tilburg. Dit concept 
sluit goed aan bij dit gezellige 
buurtevenement.
Veel ondernemers uit de wijk 
zijn ook blij met de markt. Dat 
blijkt wel uit de financiële bijdra-
ge van negen bedrijven, waar-
onder Elektronicazaak Expert, 
Chinees Restaurant I-Pin-Ke, 
Eekelaar Optiek, Lupker Make-
laardij, Keukenstudio John de 
Laat, Automobielbedrijf Probaat 
en Cartridge World. Vorig jaar 
waren dat er nog vier.

Steun
Drukkerij HaBé is al vanaf het 
begin betrokken door mee te 
denken en helpen. De posters 
die het bedrijf heeft gedrukt, 
hangen bij veel buurtbewoners 
voor het raam om reclame te 
maken voor de rommelmarkt. 
Maar ook de gemeente Tilburg 
werkt mee aan het initiatief door 
wederom een vergunning te 
verstrekken. Voor een kratje bier 
per persoon hielpen studenten 
uit de Olmenstraat vorig jaar 
mee met de op- en afbouw van 

de kramen. Dat aanbod staat 
overigens dit jaar opnieuw!

Groeiambities
Klaas Sars van de organisatie 
laat weten dat de markt volgend 
jaar hoopt te groeien. Als de ge-
meente een vergunning afgeeft 
om de oostzijde van het Linde-
plein ook te benutten, kunnen er 
zo 20 kramen extra bij. ‘Op die 
manier wordt het niet te krap op 
het plein,’ aldus Sars. ‘Maar de 
markt blijft op Vaderdag, want 
dan kunnen veel mensen komen 

De organisatie van dit jaar van links naar rechts: Mech Nieuwkamp - van Kempen, Pien van Welbergen, René Terloo, Oulli de Kort en Klaas Sars

Voor al uw fietsen
groot en klein moet u bij

Ton van de Klundert
zijn

Ook levering en reparatie 
van Kymco scooters

Watertorenplein 4, Tilburg
Tel. 013-4683289

Paletplein 31, Tilburg
Tel. 013-4674730

en zijn er verder weinig andere 
evenementen. De Lindeplein-
markt wordt echt iets om ieder 
jaar weer naar uit te kijken.’
Facebook
De Lindepleinmarkt is sinds kort 
ook te vinden op Facebook: 
www.facebook.com/lindeplein-
markt. 
Breng al je vrienden op de 
hoogte van de markt en like 
onze pagina. Ook de laatste 
nieuwtjes over de markt zijn hier 
te vinden.
Tekst: Cas van Berkel

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel. 013-4677410                                           Tel. 013-4638930 
emonsfysio@planet.nl                                     fysiohvb@planet.nl



De Noordhoek6

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van hartje Tilburg!
Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor uw kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? 
Dan bent u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste adres. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt 
voor een veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd door ze 
enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij 
voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 

Omwonenden zijn inmiddels de tel kwijt wat betreft het aantal aanpassingen van de fietskruising bij de Beukenstraat. Drempels, extra bor-
den en sinds kort hekjes. Aanleiding zijn de nog steeds voorkomende botsingen tussen fietsers en auto’s op dit punt. De Wijkraad Noord-
hoek is benieuwd of deze oplossing wel de veiligheid vergroot. Reacties naar indeboomtak@gmail.com                     Foto: Monique Engel 

Is het nu wel veilig om over te steken?
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Gezocht: Secretaris 
Hart van Brabantpark
De stichting Hart van Bra-
bantpark neemt deel aan de 
regiegroep waarin zij met an-
dere organisaties werkt aan het 
realiseren van een openbaar en 
actief park op het VGL-terrein.
Zodra het plan van aanpak door 
het college van B en W is goed-
gekeurd, is er dringend behoefte 
aan iemand die als spin in het 
web gaat fungeren. 

De secretaris neemt namens de 
stichting zitting in de regiegroep, 
bereidt bestuursvergaderingen 
voor en legt afspraken vast. Hij 
of zij is ook contactpersoon voor 
bewoners en organisaties die 
met de stichting willen samen-
werken. Daarnaast coördineert 
de secretaris de uitvoering van 
de initiatieven waartoe het be-
stuur besloten heeft en waarbij 
burgers en organisaties betrok-
ken worden.
Het werk is interessant, belang-
rijk voor de buurt en de stad,  
met veel contacten met burgers, 
instanties en organisaties en 
dat vraagt om een proactieve 
instelling.

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Jan Goos-
sens, 013-4550911.

LoXx Hair and More
een nieuwe trendy kapsalon

Burg. Brokxlaan 1708a Tilburg
Tel. 013-5114279     www.loxxhairandmore.nl

Iedere tweede donderdag en 
de laatste zaterdag van de 
maand speel je bij ons de 

Boulevard Buzz Quiz

Een multimediale interactieve 
quiz die gespeeld wordt met 

echte buzzers.

Allerlei onderwerpen komen 
aan bod: sport, muzierk, film, 
geschiedenis, wetenschap, 
reclame, bloopers en nog 

veel meer.

Voor meer informatie over 
deze  quiz en alles wat ons 
café  nog meer te bieden 

heeft, check onze website:

www.boulevard-cafe.nl

Er verandert veel, zowel in het 
verkeer als bij jezelf als je ouder 
wordt. Concentratie, evenwicht, 
zicht, gehoor, spiersterkte, 
conditie...alles wordt anders. En 
dan zijn er ook nog de elektri-
sche fietsen (e-bikes), die het 
fietsen weer net even anders 
maken dan voorheen. 
Daarom is het belangrijk om 
weer eens samen te oefenen en 
te ontdekken waar je op moet 
letten en wat er veranderd is. 
13volt organiseert een speci-
ale fietstraining voor senioren, 
in opdracht van de gemeente 
Tilburg. 
Deze training kan u helpen om 
weer zelfverzekerder op de fiets 
te stappen. Ook krijgt u ant-
woord op al uw vragen over fiet-
sen en e-bikes van een fietsen-
handelaar die een gedeelte van 
de middag aanwezig zal zijn.
Belangrijk om te weten: deze 
middagen zijn gratis! Wel is het 

nodig om u van tevoren aan te 
melden, omdat er maximaal 20 
personen per middag kunnen 
deelnemen.

Voor wie? 
Oudere fietsers in het alge-
meen, met een gewone fiets of 
met een e-bike.

Waar en wanneer?
13volt, Boomstraat 131, Tilburg
- donderdag 21 mei, 
van 13:00 - 16:30 uur. 
- donderdag 28 mei,
13:00 - 16:30 uur
- maandag 15 juni
13:00 - 16:30 uur: 
De Schalm, Eikenbosch 1,
Berkel- Enschot
donderdag 18 juni,
13:00 - 16:30 uur

Aanmelden en/of informatie
Bel 013- 4675103, of mail naar 
nelly@13volt.nl

Opfrismiddag Fietsen voor Senioren
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Fotoalbum Noordhoek: Terugblik naar de explosie bij Hexspoor
‘Met een enorme slag, die in vele delen van de stad 
gehoord werd, is zaterdagmiddag enkele ogenblikken 
na twaalf uur een zogenaamde rijpingscel van de n.v. L. 
Hexspoor groenten- en fruithandel aan de Industriestraat 
17A ontploft’. Zo begon een artikel dat het Nieuwsblad 
van het Zuiden op maandag 12 februari 1962 publiceerde 
over misschien wel het grootste bedrijfsongeval dat onze 
wijk ooit getroffen heeft. Twee mensen kwamen erbij om 
het leven: directeur Leo Hexspoor en boekhouder Henk 
Bogaers. En er vielen drie gewonden: Nico Beerens uit 
Moergestel en de twee bediendes Louis Cruyssen en 
Toon van Gestel. Met name de eerste was er slecht aan 
toe.
Bediende J. Mallens had geluk 
gehad, aldus de krant. Hij had 
zich amper 15 passen van de 
directeur verwijderd toen de ex-
plosie plaatsvond. ‘Aan die toe-
vallige 15 passen dankt de man 
zijn leven.’ De verslaggever wist 
nog te melden dat de explosie 
plaatsgevonden had in een van 
de zogenaamde ‘rijpingscellen’. 
‘In deze cellen worden de bana-
nen opgeborgen die nog groen 
zijn wanneer zij geïmporteerd 
worden. Door ‘n verwarming die 
brandt op gemeentegas worden 
de bananen rijp’.

‘Jodenpleintje’
De naam Hexpoor is al verschil-
lende keren gevallen in vorige 
afleveringen van deze rubriek. 
Zo was er het verhaal van de 
man die een meisje lastigviel 
in de Noordhoekkerk en die 
aangehouden werd met mede-
werking van personeel van Hex-
spoor. En ook de vreemde naam 
‘bananenfabriek’ die verbonden 
was aan deze groothandel in 
groenten en fruit, passeerde de 
revue. 

Maar we hebben het aan Margo 
Jansen te danken dat we in 
contact kwamen met de fami-
lie Hexspoor zelf. En wel in de 
persoon van Jenny Hexspoor 
- Spiekerman, de weduwe van 
de zo noodlottig omgekomen 
directeur.
De inmiddels 86-jarige Tilburgse 
vertelt haar verhaal samen met 
haar zoon Leo. ‘Ik ben de derde 
Leo,’ zegt hij. ‘Mijn opa is de 
eerste, mijn vader de tweede en 
er is ook nog een vierde Leo, 
mijn eigen zoon.’ 
Mede aan de hand van oude 
foto’s en krantenknipsels gaan 
moeder en zoon terug naar 
vooroorlogse tijd toen de oude 
Leo Hexspoor een groenten- en 
fruitwinkel dreef aan de Tele-
foonstraat 34. ‘Ter hoogte van 
de Korte Tuinstraat,’ zegt de 
zoon. ‘Een braakliggend stuk 
grond ertegenover werd daar 
ook wel het ‘Jodenpleintje’ 
genoemd.’ Zijn moeder weet 
wel waarom: ‘Er stonden huizen 
die eigendom waren van Joden, 
mensen die rijk genoeg waren 
om al vóór de komst van de 

Duitsers te kunnen vluchten.’

Groentekar
Op diverse tamelijk vage kiekjes 
is niet alleen de winkel te zien, 
maar ook de kar waarmee de 
oude Hexspoor ooit langs de 
deuren ging - én de stevige 
vrachtauto die ervoor in de 
plaats kwam. ‘Dat was me wat 
in Tilburg, die vrachtwagen,’ 
zegt de weduwe lachend. Maar 
ja, dan heeft ze het ook over de 
jaren kort na de oorlog. De firma 
Hexspoor groeide toen uit tot 
een groothandel die gespeciali-
seerd was in citrusvruchten en 

bananen.
De oude Leo had vier zonen: 
Bernard, Wim, Leo en Gerard. 
De zaken gingen zo goed, dat 
de firma ook op de Noordhoek 
een vestiging kreeg en wel aan 
de Industriestraat. ‘Dat was 
ongeveer waar nu dat nieuwe 
appartementencomplex voor 
studenten is gekomen, tegen 
het spoor aan’, legt Jenny’s 
zoon uit. ‘Het lag tegenover de 
Noordhoekkerk.’ 
Na de dood van stamvader Leo 
in 1959 werd het bedrijf opge-
splitst. Een ‘aanmerkelijk’ deel 
ging naar Leo II. Op een mooi 

De oude groentekar van Hexspoor op het  “Jodenpleintje”Grondlegger Leo Hexspoor met zijn vrouw en vier zonen
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fotootje zie je hem staan in een 
hal, samen met een paar man-
nen die aan het werk zijn tussen 
massa’s bananen. 

Gemeentegas
Jenny: ‘De bananen werden 
groen, nog aan de stronken, met 
spinnen en slangen er nog in, 
aangevoerd in Antwerpen waar 
wij ze ophaalden.’ Haar zoon: 
‘Eerst moesten ze rijpen in 
verwarmde cellen. Tegenwoor-
dig gebeurt het rijpen tijdens het 
transport.’
Het dramatische bedrijfson-
geval gebeurde in de tijd dat 
ook Tilburg overschakelde van 

gemeentegas op aardgas, legt 
hij uit. ‘Voor die omschake-
ling moesten de branders in 
de cellen omgebouwd worden, 
maar dat is mogelijk niet goed 
gebeurd. En op een gegeven 
moment is er een opeenhoping 
van gas ontploft.’ 
Jenny weet nog goed dat haar 
schoonzus op die bewuste 
zaterdag opeens aan de deur 
stond in de Tuinstraat, waar ze 
toen woonden. ‘Ik zeg: ‘Komde 
al zo vroeg koffie drinken?’ 
‘Nee’, zegt ze, ‘D’r is een on-
geluk gebeurd’. Ik zeg: ‘Is Leo 
erbij?’ Ze zegt: ‘Dat weet ik niet’. 
‘Staat z’n auto er?’ ‘Ja’. Toen 

wist ik het al.’ 
Haar zoon Leo: ‘Het was toeval 
dat ik er niet was toen het onge-
luk gebeurde - ik moest bood-
schappen doen bij De Gruyter. 
Dat is mijn geluk geweest.’
Na het dramatische ongeluk 
heeft de firma Hexspoor nog wel 
een aantal jaren in de Noord-
hoek gezeten, maar in afge-
slankte vorm. Het bedrijf miste 
node de man die de zaak mede 
zo groot had gemaakt.

Wie ook oude foto’s heeft, die 
iets te maken hebben met onze 
buurt, kan dit melden via het 

Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten
Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten

Harriet van  der Vleuten & Lian van Meel

persoonlijk, 
    betrokken, integer

 Iedere uitvaart
        bijzonder

∙  24 uur per dag bereikbaar 
∙  ook als u elders verzekerd bent

Henr. Ronnerstr. 19
5038 KH Tilburg

www.harrietvandervleuten.nl     T 013 592 00 48

e-mail adres joep@eijkens.nl 
onder vermelding van ‘BUURT-
FOTO’.

De ravage na de explosie was enorm

In de “bananenfabriek” van Hesxpoor, Leo Hexspoor is de tweede van links

De allereerste vrachtwagen van Hexspoor
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Onze wijk kent een aantal rijksmonumenten: de watertoren, het 
kerkhof aan de Bredaseweg, Ursulinenkapel, Ursulinen Kloos-
terschool, en Broodbakkerij aan de Acaciastraat. In de Acacias-
traat staan bovendien een paar prachtige huizen die gemeente-
lijke monumenten zijn, op nr. 5, 7 en 9. Als we iets verder kijken, 
zien we ook rijksmonumenten in de Noordstraat, en niet te ver-
geten het klooster van de Rooi Harten aan de Bredaseweg. De 
komende tijd nemen we monumenten in de wijk onder de loep.

Veel buurtbewoners zullen de Ursulinenkapel nooit 
gezien hebben. Niet verwonderlijk want de kapel is een 
verborgen parel in onze wijk en niet direct zichtbaar voor 
de toevallige passant. De kapel is omsloten door Montes-
soribasisschool De Elzen aan de Elzenstraat, de wonin-
gen van de Elzenhof, de kloosterschool aan de Dionysi-
usstraat en de kloostertuin. 

Het gehele complex bestaande uit klooster, kapel en klooster-
school is in 1903 gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp 
van architect W.J.A. Bouwman. De Ursulinen waren voorna-
melijk actief in het meisjesonderwijs in onze wijk. Het grootste 
deel van het complex - het klooster - werd jammerlijk in de 
jaren tachtig gesloopt, waarna er appartementen verrezen. 
De kapel en de kloosterschool bleven echter behouden. De 
kloostertuin werd het latere buurtpark. De kapel is evenals 
de kloosterschool een rijksmonument. Volgens de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed is dit complex ‘van cultuurhistori-
sche waarde als uitdrukking van een geestelijke en sociale 
ontwikkeling, namelijk de zorg voor caritas en onderwijs door 
congregaties’.

Monumenten in onze wijk: Ursulinenkapel aan Elzenhof 139

Buitenkant
De driebeukige kapel heeft een 
middenschip onder een zadel-
dak. De dakbedekking is met 
leien uitgevoerd. Op het dak 
staat een achtkantige klok-
kentoren met op de spits een 
kruis en een bladgouden haan. 
De voorgevel laat de driedeling 
van middenschip en zijschepen 
duidelijk zien. Het middenschip 
is veel hoger opgetrokken. En 
brede deur geeft toegang tot de 
kapel. Er zijn ook zijdeuren. 

Binnenkant
Binnen valt de rijke decoratie 
direct op. Het interieur heeft 
bakstenen kruis- en stergewel-
ven, die met fraaie sluitstenen 
zijn versierd. Ieder sluitsteen 
is weer anders. De pilaren zijn 
van labradorgraniet gemaakt, en 
hebben een donkerblauwe tot 
zwarte kleur. De kapitelen heb-
ben een loofvormige versiering. 
Een gietijzeren wenteltrap leidt 
naar het koor.

Kruisgewelven aan de binnenkant

Dakconstructie en zij-aanzicht van de Irsulindenkapel. Let op het middenschip en het zadeldak.     Foto: Mark Hasperhoven
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Orgel
Op het koor valt direct het bij-
zondere orgel op. Het is een zo-
genaamd Flentrop-orgel. Dit is 
in 1976 gemaakt door Flentrop 
Orgelbouw in Zaandam. Van 
dit instrument zijn er ongeveer 
10 gemaakt. Het is een eerste 
voorbeeld van een consequente 
terugkeer naar de orgelbouw-
principes van zo’n 300 jaar ge-
leden en ouder zelfs. Het front 
heeft een typisch renaissance-

vorm. De frontpijpen werden van 
zuiver tin gemaakt, de rest van 
orgelmateriaal met een vrij hoog 
loodgehalte. Hugo van Veen, 
beheerder van de Sint Maar-
tenskerk in Zaltbommel (die van 
de fraaie toren) heeft het orgel 
in 2011 aangekocht. Na plaat-
sing in de Ursulinenkapel zijn er 
meteen aanpassingen gedaan 
waardoor het orgel een authen-
tiek 17e-eeuws klankbeeld 
kreeg. 

Priesterkoor als woning
Wat verder opvalt is de verbou-
wing van het priesterkoor en de 
biechtstoelen. Dat heeft te ma-
ken met het feit dat het priester-
koor en de ruimte daarboven is 
verbouwd tot een woning. Mark 
en Athanasia Hasperhoven zijn 
eigenaren en tevens bewoners 
van de kapel. In 1998 hebben 
zij de kapel van de gemeente 
gekocht. Ze hadden al langer 
belangstelling voor bewoning 
van een historisch gebouw, 
maar die mogelijkheid deed 
zich pas voor bij de openbare 
verkoop van de kapel. Er was 
veel interesse voor, maar  tot 
hun grote verbazing werden zij 
de gelukkige kopers. Met behulp 
van een architect is het priester-
koor tot woning omgetoverd. 

Gebruik van de kapelruimte
Langzamerhand werden de 
ideeën ontwikkeld voor het 
gebruik van de kapelruimte. 

Toen het in 2005 mogelijk werd 
om officieel buiten het gemeen-
tehuis huwelijk te sluiten, werd 
de kapel een erkende trouwlo-
catie. Ondertussen waren de 
twee biechtstoelen omgetoverd 
tot twee toiletten. Behalve voor 
huwelijkssluitingen doet de 
kapel ook dienst voor lezingen, 
presentaties en afscheidsbij-
eenkomsten na een overlijden. 
Vermeldenswaardig is zeker 
de prachtige akoestiek van de 
kapel, waardoor het een bijzon-
dere plek is om concerten te 
geven en bij te wonen. De sfeer 
bij die concerten is huiselijk, 
met goede stoelen, zitjes en 
een drankje. Het is gewoon niet 
te geloven: zo’n fraai concert-
zaaltje in onze wijk. Er kunnen 
maximaal 125 mensen in. 
Voor meer informatie over de 
Ursulinenkapel: 
www.ursulinenkapel.nl

Wil Verheggen

Foto: Joep 

Hier zie je duidelijk het orgel van de Ursulinenkapel De Ursulinenkapel is de ideale locatie voor onder andere concerten.
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Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81

5038 GP Tilburg
Telefoon: 013-5430920

organiseert 
“In de Boomtak “

Een gezellige muzikale middag
Donderdag 21 mei van 14:00 tot 16:30.

Aanvang 14:00 uur tot 16:30 uur. Zaal open vanaf 13:30 uur
Kosten zijn 3,50 euro per persoon (aan de zaal te voldoen)

inclusief koffie met iets lekkers en een hapje.

Wilt u graag deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich via een inschrijfformulier 
inschrijven. 

De formulieren zijn in de Boomtak af te halen en in te leveren.
Inschrijven kan tot 12 mei.
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40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’

Voor meer informatie, kijk op onze nieuwe website: 
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

Het Laar biedt mensen al 40 jaar de mogelijkheid om hun 
leven te leven zoals zij dat zelf willen. Ook als u wat ouder 
wordt en het misschien wat minder makkelijk is om vast te 
houden aan uw zelfstandigheid en leefstijl. Belangrijk is dat u 
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis met Het Laar. 

Het Laar biedt u hiertoe een breed pakket aan producten, 
diensten en faciliteiten zoals thuiszorg, het huren van een 
appartement met woonarrangement, verzorging en verpleging.

Het Laar
40 jaar

Zo, daar zijn we weer. Wat een 
weer, hè, de laatste weken?
Ja, en koud was het ook met 
die harde wind! Maar met het 
zonnetje erbij zoals nu is het 
eigenlijk wel lekker. 
Vind ik ook. Wat mij betreft mag 
het zo wel blijven. 
Zeker, en nu de klok weer is 
verzet kan het alleen maar beter 
worden. 
Ja, wat een uitvinding, hè? Die 
klok verzetten, hoe komen ze op 
het idee?
Ik heb er wel eens iets over 
gelezen, maar dat is nog al een 
ingewikkeld verhaal. Het schijnt 
dat het allemaal met economie 
te maken heeft. 
Ja, het zal wel. Het is voor mij 
allemaal één pot nat. 
Hoezo, een pot nat? Nou, wat 
kan mij dat nou schelen? De 
klok vooruit of achteruit, voor mij 
maakt dat toch niets uit. 
Ja, wat ons betreft maakt het 
niets uit. Wij gepensioneerden 
doen niet meer mee in de ar-
beidsproces. Maar voor mensen 
die nog wel werken schijnt het 
een heleboel te schelen. Het 
zal allemaal wel, maar daar kan 
ik me niet druk over maken. 
Wat voor mij belangrijk is, is dat 
mijn geld iedere maand op mijn 
rekening komt, dat we gezond 
blijven en dat het met ons en 
onze kinderen en kleinkinderen 
goed gaat. En dat is het wel. 
In zekere zin heb je wel gelijk, 
dat het niks uitmaakt. Maar aan 
de andere kant schijnt het zo te 
zijn dat het voor de mensen die 
voor ons de kost verdienen wel 
iets uitmaakt. En dat is natuurlijk 
wel belangrijk. 
Wat boeit mij dat nou? Ze zoe-
ken het maar uit. Ze doen toch 
wat ze willen, of niet dan? 
Zeker doen ze dat, en dat heb-
ben wij ook altijd gedaan. 

Hoezo hebben wij altijd gedaan? 
Wat hebben wij nou voor invloed 
op wat ze aan de top beslissen?
Maar we mogen in ons land wel 
meebeslissen. 
Hoezo meebeslissen? 
Nou, we mogen toch stemmen. 
Ja, dat mogen we wel, maar wat 
heeft dat voor zin? Op een of 
andere manier kiezen we altijd 
de verkeerde partij... 
Misschien heb je wel gelijk. 
Maar als je niets doet, word het 
ook een zooitje, denk ik. 
Je denkt maar wat je wilt, maar 
ik doe aan die flauwekul niet 
mee. 
En dat is nou het mooie van ons 
land: je mag zelf beslissen wat 
je doet. 
Zeker weten, dat doe ik al jaren 
en het bevalt me goed. 
Laten we er maar over op-
houden en lekker koffie gaan 
drinken. De dames zullen er zo 
wel zijn. 
Goed idee. O ja, wie betaalt 
deze keer het gebak? 
Weet ik niet...? Zullen we de 
meisjes laten betalen? 
Goed idee! Ik vraag me wel af of 
dat lukt. 
Maakt niets uit. Als ze het niet 
doen, dan betaal jij toch ge-
woon. 
En waarom ik? 
Omdat jij de meeste centen hebt 
natuurlijk! 
Dat moet je mij eens uitleggen. 
Wat moet ik jou nou uitleggen? 
Nou, waarom ik de meeste 
centen heb. Kun jij in mijn porte-
monnee kijken? 
Nee hoor, maar ik weet dat 
gewoon. 
Hoe zo weet dat gewoon? Dus 
toch helderziende. 
Nee, maar het is zo leuk om jou 
te stangen.
Ja, ja, schiet maar op druiloor!
WORTEL

Krillis en Nillis: goede vrienden deel 10
Autobedrijf Probaat

Leharstraat 21  5011 KA Tilburg  013 - 535 71 71   info@autoprobaat.nl

30Al   jaar
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Het Sociaal Centrum zoekt een vrijwilliger, die als ´kartrekker´ wil 
gaan fungeren voor de werkgroep ´Vraag en Aanbod.´
We zoeken een enthousiast persoon, die net als wij gelooft in het 
idee dat we voor en met elkaar de wijk leefbaarder en socialer 
kunnen maken. Door vragen en aanbod op allerlei gebied met 
elkaar te verbinden, wijkbewoners helpen wijkbewoners, over 
en weer, uitgaande van het idee dat iedereen wel iets te bieden 
heeft, denken we dat onze wijk een nog betere wijk wordt om in 
te leven!
Op bescheiden wijze zijn er inmiddels pogingen gedaan om 
mensen met een vraag en mensen die aan die vraag tegemoet 
willen komen met elkaar te in contact te brengen. We willen heel 
graag dit onderdeel van het Sociaal Centrum in de komende 
periode een grote impuls geven. 
Van de kartrekker verwachten we dat hij of zij met ideeën zal ko-
men en initiatieven zal nemen om vorm te geven aan dit project, 
geholpen door andere vrijwilligers van het Sociaal Centrum. Van 
harte welkom!!
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar: 
sociaalcentrum@indeboomtak.nl. 
Voor meer informatie of overleg kunt u ook altijd op woensdag 
tussen 9.30 en 14.30 uur langskomen, dan zijn er mensen van 
het Sociaal Centrum in de Boomtak aanwezig.
Overigens zijn ook anderen wijkbewoners, die zich op en of 
andere manier willen inzetten onder de ‘paraplu’ van het Sociaal 
Centrum natuurlijk altijd welkom! Graag tot ziens!

Nieuws van het Sociaal Centrum In de Noordhoek / In de Boomtak
Sociaal Centrum
Bezoekadres “In de Boomtak”
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Bel 06-17771058 
Mail voor informatie:
sociaalcentrum@indeboomtak.nl
Of kom langs, elke woensdag-
morgen en middag geopend!

Milon cirkel slank en fit in 6x per maand
35 minuten trainen!

Kom nu één maand gratis uitproberen.!

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056

Burenhulp / Vraag en aanbod
Wilt u iets doen voor uw buurt en herkent u zich in burenhulp? Dan 
zijn wij op zoek naar u! 
Het Sociaal Centrum houdt zich bezig met het samenbrengen van 
vraag en aanbod in wijk De Noordhoek / Hagelkruis. 
Het Sociaal Centrum heeft de volgende hulpvragen open staan:

- Hulp bij boodschappen doen
De vraag geldt voor één keer per week en het is voor be   
perkte periode.

- Ondersteuning bij opvang van kinderen
Een alleenstaande moeder is op zoek naar iemand die    
ondersteuning en opvang kan bieden voor drie kleine    
kinderen, zodat moeder af en toe wat tijd voor zichzelf  
heeft. Haar voorkeur gaat uit naar een oudere dame (oma?). De 
bedoeling is om een gezellig contact voor langere tijd op te bouwen, 
uitgaande van wederzijds vertrouwen. 

Kunt u helpen? Neem dan (vrijblijvend) contact op met ons. 
Of loop op woensdag binnen tussen 10.00 en 14.00 uur. 

Hebt u zelf een hulpvraag? Ook dan bent u van harte welkom!

Namens het Sociaal Centrum zetten wij ons in om nieuwe ini-
tatieven en verbintenissen aan te gaan, in de breedste zin van 
het woord!

Lidy van Ham, Roland Samuels, Joris Schlappi, Felie Tuijtelaars, 
Peter Knoope, Mieke van Genugten, Lisette Sweep, Petra Schreu-
der, Dorothé, Nicole, Wafa Aroiych.
En natuurlijk Lau Geurts, initiator en inspiratorvan het eerste uur, hij 
blijft door zijn ideeën en de manier waarop hij die ten uitvoer bracht 
altijd een voorbeeld, en daarom altijd een van ons!

 

Gediplomeerd en gespecialiseerd in o.a.
Diabetische voet

Reumatische voet
Schimmelnagels

Behandeling volgens afspraak
06-45354472

Noordhoekring 328, 5038 GH  Tilburg
www.pesbonitos.nl
rose@pesbonitos.nl



De Noordhoek 15

Twee weten meer dan één, zeker over begraafplaats Bredaseweg
Ongetwijfeld het bekendste rijksmonument in onze wijk 
is de begraafplaats aan de Bredaseweg. En ook een van 
de best beschreven monumenten in de stad. Cees van 
Raak, oud-stadsdichter en auteur van ‘In den Schijff, be-
graafplaats binnenstad Tilburg’ reageerde op het artikel 
van Wil Verheggen in de vorige editie van deze krant. En 
omdat twee meer dan één weten, geven we hierbij een 
selectie van zijn aanvullingen.
In de vorige wijkkrant werd het 
kerkhof beschreven in de serie 
‘Monumenten in de wijk’. Van 
Raak, die ook rondleidingen 
op de dodenakker verzorgt, 
merkt direct scherp op dat het 
op de keper beschouwd geen 
kerkhof is. ‘Beter is te spreken 
van begraafplaats, want een 
hof rond de kerk kun je de plek 
niet noemen. Officieel heet het 
Begraafplaats parochie Binnen-
stad. Overigens hebben we wel 
een origineel kerkhof in Tilburg: 
dat naast en achter de kerk van 

het Goirke.’
Van Raak heeft een aanvulling 
op de bewering dat de begraaf-
plaats vanaf de opening vooral 
voor niet-katholieken was. ’Nee 
hoor, verreweg de meeste do-
den waren van katholieke snit, 
vanaf het begin van het gebruik 
in 1813.’
‘Vooraan rechts is het oud-
ste graf, dat van Thomas van 
Dooren,’ vermeldde het artikel. 
Van Raak: ‘Nee, vooraan rechts 
bevindt zich het graf van burge-
meester Mutsaers en zijn vrouw 

Maria Smits. Dat van Van Doo-
ren en zijn vrouw Maria Delfon-
taine ligt een stuk verderop, 
rechts van het hoofdpad.’
Over de grafkapel van Mutsaerts 
schrijft Wil Verheggen dat boven 
de toegangsdeur zich een rond 
glas-in-loodraam bevindt. Van 
Raak vult dat aan met een aar-
dig weetje: ‘Niet alleen daar: ook 
aan de andere drie zijden bevin-
den zich prachtige glas-in-lood-
ramen. De vier ramen stellen de 
drie christelijke deugden voor 
(fides, spes en caritas; geloof, 
hoop en liefde) en het raam aan 
de achterzijde toont ons Chris-
tus als de Albeheerser.’ 
‘Hendrik Moller, wetenschapper 
en politicus.’ Dat laatste klopt, 
maar wetenschapper? Wellicht 
vanwege zijn Vondel-studie, 
maar Moller is toch vooral de 
geschiedenis ingegaan als de 

stichter van de R.K. Leergangen 
en van de vereniging Ons Mid-
delbaar Onderwijs.
‘Jan de Pont, advocaat en pro-
cureur.’ Hij was weliswaar jurist 
maar zijn belangrijkste verdien-
sten waren zijn directeurschap 
bij Mercedes Benz en zijn vele 
commissariaten, en daar ver-
diende hij heel veel geld mee. 
En kon daardoor een legaat 
nalaten waardoor museum De 
Pont gerealiseerd kon worden.
‘De burgemeesters Suys, 
Mutsaers en Jansen.’ En niet te 
vergeten de vierde burgemees-
ter van Tilburg die hier zijn rust-
plaats gekregen heeft: Hendrik 
Bernhard Beckers. 
Van Raaks boek ‘In den Schijff, 
begraafplaats binnenstad 
Tilburg’, Nijmegen 2002, is nog 
tweedehands te koop en be-
schikbaar in de bibliotheek 

Wij van het Sociaal Centrum 
vinden dat ook de gezelligste 
huiskamer van Tilburg een 
boekenkast moet hebben. En 
nu is het eindelijk zover!

Het idee achter de boekenkast 
is een beetje dat van een kleine 
bibliotheek. U kunt een boek uit 
de kast halen en dat rustig in 
een stoel gaan zitten lezen met 
een lekker drankje erbij. Het is 
ook mogelijk om een boek dat 
uw aandacht heeft getrokken, 
mee naar huis te nemen om het 
daar op uw gemak te lezen en 
het terug te brengen wanneer 
u het boek uit heeft. Dat mag 
in uw eigen tempo. Wij hebben 
geen strenge bibliothecaresse 
ingehuurd die met boetes gaat 
strooien. Ons doel is de wijk 
een beetje de schoonheid van 

Welkom bij de boekenkast
Overal waar u in Tilburg loopt, ademt het verhalen. Op de 
gevels van diverse panden staan gedichten afgebeeld en 
bij de vele evenementen, die onze stad rijk is, komt vaak 
oude glorie naar boven, verpakt in dierbare herinnerin-
gen. En ook als u door onze prachtige wijk loopt, hoort u 
dat elk huis, bijna elke stoeptegel een verhaal wil vertel-
len. Wij zien ‘In de Boomtak’ graag als de huiskamer van 
onze wijk, een plek waar deze verhalen gedeeld kunnen 
worden of in stilte gelezen.

literatuur te geven en kennis te 
laten maken met de vele mooie 
verhalen die er geschreven zijn.
Rondom de boekenkast willen 
we diverse activiteiten orga-
niseren, zoals lezingen van 
schrijvers, filosofen en kunste-
naars, muzikale voordrachten, 
boekpresentaties en het opzet-
ten van een leeskring. Daarover 
leest u meer in de volgende 
wijkkrant.

Dus komt u eens kijken naar de 
boekenkast van ‘In de Boomtak’ 
en maak kennis met de boeken 
die smachten om door u gele-
zen te worden.
Als u besluit een boek mee 
te nemen, laat dan uw naam 
achter in ons registratiesysteem, 
zodat wij u op de hoogte kun-
nen houden van de activiteiten 

en optredens van onze literaire 
evenementen.
Wij hopen u daar graag een 
keer te ontmoeten

Belangrijk: Het is niet moge-
lijk boeken bij ‘In de Boomtak’ 
af te leveren!

Wel kunt u contact opnemen 
met Peter voor verdere infor-
matie, dit kunt u doen via het 
mailadres: pk2007@live.nl

Met vriendelijke groet,

Het Sociaal Centrum

De boekenkast, als je de Boomtak binnenloopt zie je hem vanzelf... 
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gratis entree 

21 juni 2015
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