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Hiermee staat het licht op groen 
om van het voormalige Van 
Gend en Loos-terrein een groen 
park te maken waar sport, spel 
en de relatie tussen stad en 
platteland centraal staan. 
De manier waarop het park 
vorm krijgt, is voor veel partijen 
nieuw. De gemeente stelt de 
kaders maar de invulling en 
uitvoering van de plannen is aan 
de stad. 
Al geruime tijd geleden heb-
ben de wijkraden van onze 
Bomenbuurt en die van Goirke-
Hasselt-Bouwmeesterbuurt de 
handen ineen geslagen. Deze 
deelnemers zijn verenigd in een 
regieteam, dat nu aan zet is 
voor de verdere ontwikkeling. 

Zie gemeentepagina 14/15

Belangrijke stap 
voor HvB-park
De ontwikkeling van het 
Hart van Brabant-park is 
een belangrijke stap verder.  
De gemeente keurde on-
langs het plan van aanpak 
goed. 

Buurt verenigt zich tegen parkeeroverlast CZ
Parkeren in de Bomenbuurt blijft een onderwerp dat 
bewoners én autobezitters bezighoudt. In het deel van de 
Noordhoek dat het dichtst bij het centrum ligt, is het par-
keren gereguleerd. In de rest van onze krap bemeten wijk 
blijft het schipperen tussen ruimte voor bewoners, spe-
lende kinderen, groen en parkeren. De bewoners rondom 
CZ slaan de handen ineen om de parkeeroverlast tegen te 
gaan. 
Het parkeren gaat best rede-
lijk zolang het beperkt blijft tot 
buurtbewoners. Problematisch 
wordt het als er veel automo-
bilisten van buiten de wijk een 
parkeerplek zoeken. 
Op werkdagen gaan met name 

de werknemers van verzekeraar 
CZ massaal op zoek naar een 
- gratis - parkeerplek in onze 
wijk. 
De reden is simpel: betalen op 
het terrein van CZ kost geld, in 
de wijk is het gratis.

Vooral de bewoners aan de 
westkant van onze wijk, grofweg 
waar voorheen De Regenboog-
fabriek stond, hebben inmiddels 
flink last van de parkerende 
buren van CZ, politiebureau of 
GGN. 
Rond een uur of acht ‘s och-
tends op werkdagen begint het 
rondjes rijden, dubbel parke-
ren en soms ronduit asociaal 
parkeergedrag. Voor een groep 
betrokken buurtbewoners was 
dit reden om zich te verenigen. 
Zij zijn  het gesprek aangegaan 
met allereerst CZ. Daarnaast 

hebben ze ook de gemeente 
benaderd en nu doen ze ook 
een oproep aan andere wijk-
bewoners om samen naar een 
oplossing te zoeken. 
Ervaart u overlast van parkeren-
de bezoekers van onze wijk ?

Positief
Insteek van de buurtbewoners is 
positief: in goed overleg en met 
wederzijds begrip moet er best 
en mouw aan te passen zijn. 

Zie pag 3: Wonen op de par-
keerplaats van CZ

Is de oversteek bij de Beukenstraat veiliger geworden na de de laatste aanpassing? Uit reacties 
van verschillende buurtbewoners blijkt dat het een verbetering is, maar dat het zeker nog veiliger 
kan. Lees verder op pagina 7 voor het volledige artikel...      Foto: Monique Engel 

Oversteek Beukenstraat nog  niet optimaal
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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 30 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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Meer geveltuintjes en kleur in de Bomenbuurt!
Tilburg is een dynamische, multiculturele, afwisselende 
stad. Hoewel Tilburg ‘Schôônste stad van ‘t laand’ wordt 
genoemd, is onze stad is ook redelijk grijs.

Het mag allemaal nét wat kleur-
rijker, groener, fleuriger, het liefst 
daar waar we het kunnen zien: 
op ooghoogte, in de buurt, in de 
straat, met gevel- en boomtuin-
tjes, fleurige balkons, pluk- en 
moestuintjes. 
De gemeente heeft het daarom 
voor de Tilburgers mogelijk 
gemaakt om geveltuintjes in te 
richten. 
Binnen de cityring mag al-
leen de gemeente geveltuinen 
aanleggen. De gemeente moet 
eerst controleren of er kabels en 
leidingen in de weg liggen. Een 
geveltuintje mag maximaal 37 
cm breed zijn, 25 cm diep en zo 
lang als de gevel van de wo-
ning. Er moet minimaal 120 cm 
stoep overblijven, zodat mensen 
met kinderwagens, rolstoelen en 
blinden er langs kunnen.  

Aanvragen
Een tuintje aanvragen kan 
via natuur_groen@tilburg.nl. 
Vernoem naam, adres, telefoon-
nummer en de lengte van het 
geveltuintje.
Begin van dit jaar konden Tilbur-

gers hun straat opgeven voor de 
wedstrijd t Schonste Stròtje. In 
onze buurt hebben drie straten 
zich opgegeven: Dionysius-
straat, Sparrenstraat en een 
stukje van de Ringbaan West. 
De gemeente zal ook gevel-
tuintjes aanleggen in de Missi-
onarisstraat. De Eikstraat heeft 
zich recent ook gemeld. Voor de 
eerste honderd aanmeldingen 
werden door kwekerij Moonen 
gratis plantjes ter beschikking 
gesteld. 

‘t Schonste Stròtje-project gaat 
niet alleen over de aanleg van 
de tuintjes, ook wordt er mee 
beoogd de deelnemers en be-
woners in de straat met elkaar 
in contact te brengen. Meer 
sociale contacten kan tevens 
bevorderend werken voor de 
gewenste zogenaamde partica-
tiesamenleving.
En nu maar hopen dat de 
besmettelijkheid van de gevel-
tuintjes in onze wijk zich als een 
inktvlek uitbreidt.

Wil Verheggen

Bij ons in de wijk, vooral ten 
westen van de Beukenstraat, 
rijden er dagelijks colonnes 
auto’s te hard rond, op zoek 
naar een parkeerplaats voor de 
gehele werkdag. Helaas zien 
wij regelmatig bij de CZ lege 
parkeerplekken. Waarom dan in 
onze wijk parkeren?

Actie
Anderhalf jaar geleden hebben 
wij buurtbewoners benaderd 
met briefjes. Om en nabij de 
honderd buurtbewoners hebben 

Wij wonen op de parkeerplaats van CZ, u ook?
Vijftien jaar geleden hebben wij een nieuwe buurtbe-
woonster gekregen: verzekeraar CZ. Nadeel van deze 
buurvrouw is haar aantal auto’s. Helaas is zij geen mo-
dale buurvrouw met een of twee auto’s. Zij heeft er meer 
dan duizend. Na anderhalf jaar praten over haar parkeer-
gedrag, voor sommigen onder ons nog velen jaren meer, 
ervaren wij geen verbetering. Hoe ervaart u dit?

hierop gereageerd, zowel in de 
Bomenbuurt als in De Reit aan 
de overkant van de Ringbaan.
Zoals het een goede buur 
betaamt, zijn we in gesprek 
gegaan met CZ, met de wijkre-
gisseur en met de wethouder. 
Via e-mail hebben wij onze 
achterban hiervan op de hoogte 
gehouden.
We hebben veel gesprekken ge-
voerd met CZ en volop ideeën 
aangedragen: 
- Stel de parkeerplaats open op 
rustige dagen.

- Autoriseer meer medewerkers 
voor het parkeerterrein.
- Laat medewerkers niet meer 
betalen voor het parkeren van 
hun auto.
- Beweeg medewerkers te par-
keren bij de voormalige Kamer 
van Koophandel.
- Creëer extra parkeergelegen-
heden bij CZ.
- Communiceer met medewer-
kers over de overlast die zij 
veroorzaken.
 
Ook de gemeente hebben we 
met positieve oplossingen be-
naderd:
- Creëer blauwe zones.
- Beboet op kenteken.
- Spreek CZ aan op haar verant-
woordelijkheid zich te gedragen 
als een goede buur.

Maar wat heeft het ons opgele-

verd? Aandacht van de CZ-di-
rectie, een faciliterende houding 
van de wijkregisseur en een 
actieve houding van de wethou-
der met als resultaat een dia-
loog tussen de wethouder en de 
CZ-directie. Maar helaas alleen 
geen concrete verbetering in de 
parkeeroverlast. Tja en daar is 
het ons allen nu juist, of eigenlijk 
alleen maar, om te doen.

Oproep
Hoe ervaart u dit? Heeft u al ac-
tie ondernomen? Heeft u ideeën 
hoe dit verder aan te pakken? 
Hoe kunen wij ons verder ver-
enigen om dit probleem samen 
te lijf te gaan? 
Wij horen graag van u op: 
parkeerproblemen@outlook.
com

Dank voor uw reactie.

Rosan uit de Dyonisiusstraat  kan niet wachten en gaat al enthousiast aan de 
slag met het verfraaien van haar straat   Foto: Wil Verheggen
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Beste wijkbewoner,
 
Ik ben Rien van Breda en sinds 18 mei ben ik, namens 
ContourdeTwern, ouderenadviseur in de Noordhoek. Als 
ouderenadviseur ben ik goed op de hoogte van financiële 
regelingen en geef ik advies op maat, bijvoorbeeld over 
mantelzorg. U kunt echter met allerlei vragen bij mij terecht. 
Mijn dienstverlening is gratis. 
Ik houd elke donderdag van 13.30 – 14.30 uur spreekuur in 
wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81. 

U kunt mij ook bellen om een afspraak te maken. De af-
spraak kan ook bij u thuis plaatvinden. 
U kunt mij bereiken via de receptie van MFA Zuiderkwartier 
op: 013-53 53 255, of via mijn mobiele nummer: 06-42 42 
81 99. U kunt ook een e-mail sturen naar rienvabreda@
contourdetwern.nl. 
Ik hoop u snel eens te ontmoeten.

In wijkcentrum ‘In de Boomtak’ is altijd wel iets te doen. Kijk alleen al naar het uitgebreide activiteitenprogramma op pagina 2 van onze 
wijkkrant. Fotograaf Joep Eijkens werpt zo nu en dan een blik in ‘Dé huiskamer van Tilburg’. En richtte ditmaal zijn lens op de mannen en 
jongens die op de zaterdagochtend de lessen Ju-Jitsu volgen die verzorgd worden door Sportschool Le Granse. De foto laat zien dat zelfs 
Sensei (leraar) Marc Dankers af en toe het onderspit moet delven... 

Van Ju-Jitsu en Junior Jitsu

Buurthuis In de Boomtak, dé Huiskamer van Tilburg
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Onze buurt is een opvallende bewoner rijker. In een voormalige kantoorpand van Van Gend en Loos is sinds enkele weken Omroep Til-
burg gevestigd.              Foto: Monique Engel

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

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

Welkom in de wijk Omroep Tilburg
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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. 

Camperen in eigen wijk! Het kan ook weer met Festival Mundial. Net zoals bij Roadburn strijken de koepeltentjes weer neer in onze wijk. 
Drie a vier keer per jaar staat het voormalige van Gend en Loos-terrein open voor tijdelijke bewoners, dit voorjaar waren de fans van Road-
burn de eersten.                                         Foto: Joep Eijkens 

Stadscamping is wederom te gast in Noordhoek
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Het blijft opletten bij kruising Beukenstraat
[vervolg voorpagina] Is de kruising van de Beukenstraat 
met het rode fietspad inderdaad veiliger geworden na de 
zoveelste aanpassing door de gemeente? Die vraag stel-
den wij namens de Wijkraad in de vorige wijkkrant en het 
antwoord van enkele buurtbewoners is een weifelend: 
‘Mwah...’
De laatste aanpassingen aan 
de kruising zijn dit voorjaar 
gedaan met het plaatsen van 
hekjes waarmee automobilis-
ten geattendeerd worden op 
naderende fietsers en voetgan-
gers. Dit deed de gemeente op 
aandringen van omwonenden 
en gebruikers. ‘Hierdoor is de 
attentiewaarde van de oversteek 
vergroot,’ zo begint Bob Möhl-
mann positief. 
De inwoner van de Taxusstraat 
vraagt zich vervolgens af waar-
om er niet direct een zebrapad 
is aangelegd. 

Voor voetgangers blijft dit name-
lijk een lastig te nemen route. 
Zeker voor voetgangers, zoals 
Bob, die er weleens met een 
kinderwagen langslopen. 

Als gratis tip geef hij de ge-
meente - naast het aanleggen 
van een zebrapad - het plaatsen 
van dubbele drempels, waarmee 
de snelheid van passerende au-
tomobilisten daadwerkelijk min-
der wordt. Bob stipt tegelijkertijd 
de keerzijde van de maatregel 
aan: ‘Dit geeft natuurlijk bij de 
automobilisten extra frustratie.’

Meneer De Leeuw is erva-
ringsdeskundige wat betreft de 
veiligheid van de kruising. In het 
verleden heeft hij de situatie als 
eens aangekaart bij toenma-
lig wethouder Els Aarts. Maar 
desondanks gaat het nog steeds 
mis op deze plek. Enige tijd 
geleden was De Leeuw getuige 
van wederom een botsing tus-
sen fiets en auto. De verklaring 
is duidelijk: auto’s stoppen niet 
en fietsers zijn lastig te zien. 
Vooral als je niet stopt als au-
tomobilist zie je fietsers minder 
goed, zo lijkt het.  

Bij een eerdere reconstructie 
van de Beukenstraat waren de 
huidige drempels nog een stuk 
hoger, herinnert hij zich. Maar 
omdat stadsbussen en hulpdien-
sten de straat ook gebruiken 

zijn deze obstakels later weer 
verlaagd. Ook de veranderende 
verkeersstroom door de aanleg 
van de cityring heeft de veilig-
heid van de fietskruising geen 
goed gedaan, zo meent De 
Leeuw. 

De Leeuw spreekt de vrees 
uit dat er eerst doden moeten 
vallen, voordat er echt goede 
maatregelen genomen worden. 
Als een paal boven water staat 
echter dat de verandering vooral 
moet komen van het rijgedrag 
van automobilisten. Alle paal-
tjes, borden, drempels en hekjes 
hebben waarschijnlijk pas echt 
effect als de autobestuurder zich 
daar aan de regels houdt: 
stoppen, goed kijken en pas 
oversteken als de kust veilig is, 
zoals het hoort.

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

Zo lang mogelijk thuis wonen 
zoals u wilt, met Het Laar
Zelfstandig blijven wonen in uw woning in de wijk. Ook als u wat ouder wordt en het misschien 
wat moeilijker gaat. Zelfstandig blijven is mogelijk met ondersteuning door het thuiszorgteam 
van Het Laar. 

Het Laar komt in uw wijk al bij veel bewoners van HollandCarré aan de Buxusplaats over de vloer. 
Hoe kunt u er voor zorgen dat de thuiszorg van Het Laar ook bij u thuis komt? Vraag ernaar bij de 
wijkverpleegkundige van Het Laar. De wijkverpleegkundige geeft de indicaties af. Ze adviseert u ook 
over de aanvraag van een persoonsgeboden budget (PGB). En ook hiervoor stelt ze de indicatie op. 
De wijkverpleegkundige is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06-49692171 en via 
wijkverpleegkundige@hetlaar.nl.
Hebt u vragen over thuiszorg, het aanvragen van een indicatie en wat Het Laar nog meer voor u kan 
betekenen, zoals bijvoorbeeld de maaltijd aan huis service? Iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur 
kunt u Servicepunt Het Laar bezoeken in wijkcentrum De Back in de wijk Zorgvlied. Elke woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur kunt u het Servicepunt 
bezoeken in apotheek De Blaak. U kunt daar met 
uw vragen over wonen, welzijn, services en zorg 
van Het Laar terecht. 
Kunt u niet op het spreekuur komen dan kunt u 
het Servicebureau van Het Laar bellen op 013-
4657700. Het Servicebureau maakt in Het Laar 
een afspraak met u als u dat wilt.
Wijkverpleegkundigen zijn weer helemaal terug 
door de hervorming van de langdurige zorg! 
Eigen regie, ontzorgen én zo lang mogelijk thuis 
zijn de uitgangspunten. De wijkverpleegkundige 
heeft hierin een spilfunctie. 

“ Ook als intensievere 
zorg nodig is, wonen  
we hier prima. Samen!”
Mevrouw Van Riel is 78 jaar, haar man wordt binnenkort 80. Ze zorgt  
al een aantal jaren voor hem. “Hij sukkelt nogal met zijn gezondheid,  
is behandeld aan blaaskanker en lijdt aan Parkinson.”

“Hoe vaak hoor je niet dat de man of 
vrouw niet langer thuis kan  
wonen, naar een verpleeghuis moet, 
en de ander thuis alleen achterblijft? 
Dat is toch het ergste wat je kan 
overkomen, dat je na al die  
jaren niet meer samen kunt zijn?! 
 
Ik vind het een heel geruststellend 
idee dat we hier alle zorg kunnen 
krijgen die we nodig hebben en ge-
woon in ons appartement van Het 
Laar kunnen blijven wonen. Samen.” 

Thuis met Het Laar
Het Laar heeft verschillende moge-
lijkheden om u te helpen zo te  
leven zoals u dat zelf wilt. Een breed 
pakket aan producten, diensten en 
faciliteiten waarvan u naar wens  
gebruik kunt maken. Het Laar biedt 
de volgende diensten aan:

· Het Laar Huren met een  
woonarrangement

·Het Laar Thuiszorg

·Het Laar Wonen met Zorg
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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

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!
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LoXx Hair and More
een nieuwe trendy kapsalon

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

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. 

We hebben de volgende hulpvragen open staan:
- Af en toe oppassen op kinderen voor een aantal uurtjes;
- Incidenteel gezelschap bieden aan oudere heer in Westpoint;
- Hulp bij het opruimen van kasten bij een jongeman met een 
lichte beperking;
- Op een (af te spreken) vaste dag koken bij een woongroep met 
demente ouderen;
- Het verzorgen van een muzikaal uurtje of een middag bij een 
woongroep met demente ouderen;
- Vrijwilligers voor ons eigen sociaal centrum;

Voor meer informatie kunt u altijd op woensdag binnenlopen 
tussen 10.00 en 14.00 uur. Misschien heeft u zelf  een hulp-
vraag waarbij wij iets voor kunnen betekenen. Ook dan bent u 
van harte welkom. U kunt ook een e-mail sturen, of telefonisch 
contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer en 
de voicemail inspreken.
Wij horen graag van u!

Sociaal Centrum, gevestigd in wijkcentrum In de Boomtak.
Tel 06-17771058, E-mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl

Sociaal Centrum   - Vraag en aanbod -Verhalenwedstrijd voor kinderen
Schrijf een verhaal voor in de krant!
Vind jij het leuk om verhalen te schrijven? Grijp dan nu je kans! 
Wijkkrant de Noordhoek organiseert een wedstrijd voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Als jij wint, kun je een leuke prijs verwachten 
en komt je verhaal in deze krant te staan! 
De opdracht is: schrijf een verhaal voor bewoners van de Noord-
hoek. Het mag spannend, grappig of ontroerend zijn. Het mag 
echt gebeurd zijn, of helemaal verzonnen. Het mag zich afspe-
len in een ver verleden, in een ver land of gewoon in de onze 
wijk in het nu. Jij mag het verzinnen!
Je verhaal mag niet langer zijn dan 1000 woorden (wel korter) 
en het moet op de computer getypt zijn. Let op: vraag wel even 
aan je ouders of ze het goed vinden dat je meedoet aan de 
wedstrijd. 
De redactieleden van de krant vormen de jury van deze wed-
strijd.
Stuur je verhaal vóór 24 augustus naar:

 indeboomtak@gmail.com
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100-jarige Van Rijswijk Tweewielers is hofleverancier
In het appartementencomplex ‘de Worst’ zoals het in de 
volksmond wordt genoemd, zit Van Rijswijk Tweewielers. 
In mei ontvingen vader en zoon Van Rijswijk het predi-
caat ‘hofleverancier’.
De rijwielhandel van vader 
en zoon Van Rijswijk aan de 
Noordhoekring bestaat al meer 
dan 100 jaar. Het predicaat 
‘hofleverancier’, dat ze onlangs 
ontvingen uit handen van wet-
houder en wijkbewoner Erik de 
Ridder, kun je krijgen als je een 
klein of middelgroot bedrijf bent 
met een regionale uitstraling, 
dat minstens 100 jaar bestaat 
en een onberispelijke reputatie 
heeft. Landelijk zijn er maar zo’n 
480 bedrijven die dit predicaat 
dragen. 
In 2013 ontving Van Rijswijk 
Tweewielers bovendien de 
Tilburg Trofee bij het honderjarig 
bestaan van de zaak. Veel om 
trots op te zijn dus!

Historie
Uiteraard was Peter van Rijs-
wijk niet de eerste eigenaar van 
de zaak. Het bedrijf werd ooit 
gestart door de familie Jansen. 
Maar de zoon van de familie 
had geen kinderen. ‘Een vrijge-
zel heeft doorgaans geen kinde-
ren,’ lacht hij. ‘En toen ik er in de 
zaak bij kwam, kon ik zodoende 

het bedrijf overnemen.’
In 2010 kwam David van Rijs-
wijk met zijn vader in de zaak 
werken. Voor David was dat 
eigenlijk vanzelfsprekend: ‘Er 
zal altijd gefietst blijven worden, 
en scooter worden gereden. En 
je moet toch iets. Dus vandaar.’

Bewust klein gebleven
‘Het bedrijf is klein begonnen,’ 
vertelt Van Rijswijk, ‘En het is de 
kunst om klein te blijven natuur-
lijk. Eén man personeel is één 
probleem. Twee man personeel 
is twee problemen erbij. En 
een bedrijf met vierhonderd 
werknemers heeft vierhonderd 
problemen. Dat moet je zien te 
voorkomen’ Verder kun je zo het 
contact met je klant persoonlijk 
houden.
En toch komt er binnenkort 
personeelsuitbreiding, want de 
zaak groeit. ‘David is ondertus-
sen leermeester,’ vertelt Peter 
van Rijswijk. ‘Er kunnen nu dus 
ook stagiairs bij ons werken.’

In ‘de Worst’
En hoe is het om in ‘de Worst’ te 

zitten? 
‘Iedereen was aanvankelijk 
tegen de bouw van dit gebouw,’ 
zegt Peter van Rijswijk. ‘Maar 
achteraf vinden ze het een ver-
schrikkelijk mooi gebouw.’

Uitgebreid assortiment
Het bedrijf blijft met het assorti-
ment natuurlijk bij de tijd. ‘Vraagt 
de markt om driewielers, dan 
leveren we driewielers,’ vertelt 
David. ‘Vraagt de markt om een 
e-bike, dan leveren we e-bikes. 
En we volgen natuurlijk vaak 
cursussen om dit soort fietsen 
ook te kunnen repareren. 
In de nieuwe winkel hebben we 
alles op fiets- en scootergebied 
en nieuw in het assortiment zijn 
hulpmiddelen: scootmobiels, 
rollators.’

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
Vader en zoon aan het werk in de werkplaats om alle fietsen en scooters te repareren.
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WIJKNIEUWS
Plan van aanpak Van Gend & Loosterrein 

Het Van Gend & Loosterrein in de 
Spoorzone moet een uitnodigend park 
worden waar sport, spel en de relatie 
tussen stad en platteland centraal 
staan. Dat is wat het regieteam Van 
Gend & Loosterrein samen met omwo-
nenden wil realiseren met het parkdeel. 
Hun plan van aanpak werd onlangs 
besproken in het college. Het regieteam 
is afgelopen zomer samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de Stichting 
Hart van Brabantpark, de wijkraden 
Noordhoek en Goirke-Hasselt-Bouw-
meesterbuurt, Midpoint, Beach Tilburg 
en de gemeente Tilburg. 
Het college is van plan om in te stem-
men met het plan van aanpak. Maar 
voordat het college dit doet, wil het 
eerst van de gemeenteraad weten hoe 
zij daar over denkt. Daarna krijgt het 
regieteam de opdracht om de invul-
ling van het parkdeel te coördineren. 
Betrokken inwoners spelen een grote 
rol bij de totstandkoming en het beheer 
van het park. Op 8 juni presenteert het 
regieteam het plan van aanpak aan de 
leden van de raadscommissie Vesti-

gingsklimaat. Op 15 juni staat vervol-
gens de behandeling van het plan van 
aanpak op de agenda van de raadscom-
missie, waarna het college een defini-
tief besluit neemt.

Berend de Vries, projectwethouder 
Spoorzone, over de ontwikkeling 
van het Van Gend & Loosterrein: “De 
gemeente stelt de kaders en faciliteert, 
maar de concrete invulling is vanaf nu 
aan de stad. Een andere samenleving 
vraagt ook om een andere rol van de 
overheid. De raad heeft overheidspar-
ticipatie in het coalitieakkoord als doel 
gesteld. We willen zo beter aansluiten 
bij de doelen van burgers en samen-
werkingspartners en daarmee ook de 
eigen doelen realiseren. Dat betekent 
dat je als lokale overheid meer verant-
woordelijkheid aan initiatiefnemers 
geeft. Het regieteam staat aan het roer 
om de ontwikkeling aan te jagen en te 
begeleiden.”

Dit houdt in dat het regieteam binnen-
kort geïnteresseerden oproept om met 

concrete voorstellen te komen voor de-
len van het toekomstige park. Ook krijgt 
het team de verantwoordelijkheid om 
afwegingen te maken over tijdelijke en 
permanente initiatieven op het terrein, 
om de voortgang van de ontwikkeling 
te monitoren en evalueren en om te 
communiceren over de ontwikkeling 
van het parkdeel. 

Inmiddels heeft het regieteam inge-
stemd met een aantal tijdelijke initi-
atieven: een sportdag voor kinderen, 
georganiseerd door Kindervakantiewerk 
‘t Zand-Wandelbos op 19 augustus, van 
ongeveer 8.00 tot 17.00 uur. En een 
speldag voor kinderen georganiseerd 
door Kindervakantiewerk GGHT Tilburg 
op 25 augustus, van 9.00 tot 16.30 uur. 
In beide gevallen gaat het om maximaal 
200 kinderen (inclusief leiding) die, 
verspreid over de dag, aan de activiteit 
deel zullen nemen. De stadscamping 
heeft al tijdens het Roadburn festival 
plaatsgevonden en zal dit jaar nog drie 
keer op het terrein worden georgani-
seerd.  

Virtueel fietsen 
via 3D-model in 
nieuwe Willem II 
passage
In de Willem II Passage is straks veel 
mogelijk met licht. Door de inzet van 
speciale technieken reageert het licht 
bijvoorbeeld op de gebruikers. Maar 
wat ervaren gebruikers als prettig of 
juist onprettig? Om antwoord te krij-
gen op deze vraag heeft de gemeen-
te een 3D testmodel laten maken 
van de Willem II Passage. Tijdens 
een fietstocht op een hometrainer 
kunnen toekomstige gebruikers en 
belanghebbenden alvast op een 
virtuele, maar realistische manier 
door de nieuwe passage fietsen en 
de verschillende lichttoepassingen 
ervaren met een speciale bril. Met 
een aantal vragen wordt getoetst wat 
gebruikers als prettig of juist minder 
prettig ervaren. De uitkomsten van 
de test worden meegenomen in de 
uiteindelijke keuzes voor het gebruik 
van licht.
Wilt u de Willem II Passage ook alvast 
ervaren en bekijken wat er mogelijk 
is met licht? Tussen 20 mei en 19 juni 
staat het 3D testmodel in de Kennis-
makerij in de Spoorzone (ingang via 
Gebouw 88). De Kennismakerij is elke 
werkdag tussen 10.00 en 17.00 uur 
geopend. U kunt vrij binnenlopen en 
de Willem II Passage ervaren.

Opening 
restaurant 
Houtloods
Vanaf 22 mei opent restaurant 
Houtloods haar deuren. Het is 
gevestigd aan de kop van de 
compleet gerenoveerde oude 
Houtloods. Eind juni opent daar   
ook het Infopunt Spoorzone met 
een gebiedsmaquette.

CENTRUM
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Berichten van de gemeente

Vormenfabriek 
wordt Vormenrijk
Vanaf nu is het mogelijk om u in te 
schrijven voor een woning op de locatie 
van de voormalige Vormenfabriek in de 
Spoorzone. 

De locatie aan de Hart van Brabant-
laan ligt in de Bomenbuurt vlakbij het 
station. Van de Ven Bouw en Ontwikke-
ling zal op de locatie van de voormalige 
Vormenfabriek 60 appartementen, 
77 kleinere eengezinswoningen en 33 
grotere eengezinswoningen realise-
ren. Het bouwplan op het terrein van 
de voormalige Vormenfabriek is een 
aantrekkelijke mix van eengezinswonin-
gen, appartementen en commerciële 
ruimtes. Het plan is zeer geschikt voor 
kleine huishoudens en voor starters op 
de woningmarkt. 

De woningen worden gebouwd boven-
op een bovengrondse parkeergarage 
van één laag. De appartementen en 
de woningen kunnen worden gekocht 
met en zonder eigen grond. Daarnaast 
komt er aan de Hart van Brabantlaan 
een grote commerciële ruimte waar 
waarschijnlijk eerstelijnszorg huisvest. 
Inschrijven en meer informatie via de 
website www.vormenrijk.nl. 

Contact met de gemeente
Robert Hornikx 
(wijkregisseur):
(013) 542 87 41 en
robert.hornikx@tilburg.nl

Claudia van Dongen 
(omgevingsmanager):
(013) 542 90 44 en
claudia.van.dongen@tilburg.nl

Opening basketbalveld 
Op zaterdag 25 april heeft wethouder Marcelle Hendrickx  samen met Wim de Jong van de Richard Krajicek Foundation het 
basketbalveld op het Van Gend & Loosterrein officieel geopend. Tientallen kinderen volgden tijdens dit evenement de clinic 
Basketball’s Cool van Stichting Streetball013 en daarna een bootcamp van Ballnfit. Na deze pittige opwarming was iedereen 
klaar voor het open toernooi waarmee de sportieve dag werd afgesloten. 
Het basketveld lag in het Veemarktkwartier, maar moest verplaatst worden door de bouw van een kantoorpand. Omdat veel 
jongeren gebruik maken van het veld, wilde de gemeente het graag behouden in het centrum. De nieuwe plek is gevonden op 
het Van Gend & Loosterrein. Het basketbalveld sluit goed aan bij de richting die is gekozen voor het Van Gend & Loosterrein, 
‘Groen & Leisure’. 
In de afgelopen weken is het veld al druk bezocht, door jongeren uit de stad en studenten uit de buurt. Regelmatig organi-
seren buurtsport en Stichting Streetball013 activiteiten op het basketbalveld. Iedere maandag- en woensdagavond wordt er 
5 tegen 5 gespeeld vanaf 19.00 uur. Het niveau is hoog, dus enige basketbalskills zijn een must! Jongeren vanaf 16 jaar zijn 
welkom.

Stoeptegel los? Zwerfvuil? 
Lantaarn kapot?
Een melding doen kan heel gemakkelijk doen 
met uw smartphone en de gratis BuitenBeter 
app. Uw registratie komt rechtstreeks bij de 
gemeente terecht.
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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.

De Acaciastraat neemt een bijzondere positie in in het 
rijtje van monumenten in onze wijk. Van de zeventien 
huizen in deze straat hebben er zelfs vier de monument-
status. Hiervan is de Broodbakkery in een vorig nummer 
al besproken. De panden op nummer 5, 7 en 9 hebben de 
status van gemeentelijk monument. Het dubbele woon-
huis op nummer 7-9 is gebouwd in 1913 en nummer 5 in 
1927.

Monumenten in onze wijk: Woonhuizen Acaciastraat 5, 7 en 9

Bouwstijl
De stijl waarin waarin de huizen 
in de Acaciastraat zijn gebouwd, 
onderscheidt zich duidelijk van 
de gangbare bouwstijl uit die 
tijd. 
Deze panden zijn in de zoge-
naamde expressionistische stijl 
ontworpen. Het expressionisme 
was een kunststroming in het 
begin van de twintigste eeuw, 
die draait om een subjectieve 
uitdrukking van gevoelens en 
ervaringen. 
Een ander fraai en sprekend 
voorbeeld van de expressionis-
tische architectuur vlak bij onze 
Bomenbuurt is het voormalig 
winkelpand van P. de Gruyter 
aan de Gasthuisring. 

Architect
De panden op nummer 5, 7 en 9 
zijn ontworpen door de Tilburgse 
architect W.F.J.H. Bouman. 
Deze Bouman heeft Tilburg 
meerdere fraaie ontwerpen 
nagelaten, te noemen zijn de 
Villa’s Joseph en Desiré aan de 
Spoorlaan 436 en 438, het win-
kelwoonhuis op de hoek Heu-
velstraat/Oude Markt, en niet te 
vergeten de Ursulinenkapel en 
de Ursulinenkloosterschool van 
het voormalig Ursulinenklooster 
aan de Elzenstraat. 

Kroon
Het dubbele woonhuis op nr. 7 
en 9 heeft art déco-elementen, 
vooral te zien in het smeedwerk 

van de balkons. De twee wo-
ningen zijn volstrekt identiek en 
aan elkaar gespiegeld. Het pand 
is opgetrokken in rode baksteen, 
het middelste vlak van de voor-
gevel is aan de bovenkant fraai 
versierd. In het midden zien we 
een kroon met het bouwjaar 
1913. De versiering met een 
kroon is niet toevallig; de huizen 
werden gebouwd in opdracht 
van Petrus de Kroon, waarvan 
de kinderen Quirinus en Petrus 
de eerste steen hebben gelegd. 
Volgens de overlevering zou 
vader de Kroon stationschef in 
Tilburg geweest zijn. 

Koningshuis
In het vak onder de kroon zijn 

decoratiestenen aangebracht 
die refereren naar het konings-
huis. Links drie sierstenen 
verwijzend naar respectievelijk 
koning Willem I, Willem II met 
een medaillon en Willem III. Aan 
de rechterkant eveneens drie 
sierstenen, verwijzend naar ko-
ningin Emma, respectievelijk de 
toenmalige koningin Wilhelmina 
met een medaillon en prinses 
Juliana.
Op de begane grond hebben de 
voordeuren een natuurstenen 
omlijsting met een opgang van 
twee traptreden, ook in natuur-
steen uitgevoerd. De bovenlich-
ten van de voordeuren en de 
ramen zijn voorzien van prachtig 
glas-in-loodwerk. Ze behoren 

Acaciastraat nummer 9 en nummer 7 Acaciastraat nummer 5
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tot de mooiere van Tilburgse 
huizen. 

Nummer 7
Het zijn prachtige panden, 
en niet voor niets werden de 
huidige bewoners van nr. 7, 
Hugo Schrameyer en Anne-
mieke Kanters, al vroeg ver-
liefd op deze panden. Na lang 
geduldig wachten reageerden 
ze direct toen het huis in de 
verkoop kwam. Het huisvestte 
een bridgeschool, en de eige-
naren daarvan woonden boven. 
Er was weinig aan het pand 
gedaan, het was verwaarloosd. 
Voordeel daarvan was wel dat 
alle authentieke elementen niet 

alleen buiten maar ook binnen 
bewaard zijn gebleven, zoals de 
vloer in de gang, de schouwen 
in de kamers, en de omlijstingen 
van de deuren. Op de eerste 
verdieping is een raampartij 
met geëtst bloemmotief in de 
ruiten. Toen Hugo en Annemiek 
er 14 jaar geleden introkken, 
had het huis nog geen centrale 
verwarming. Ook kwam de wc-
afvoer uit in een met de buren 
gedeelde beerput. Stap voor 
stap hebben ze het pand in een 
prachtige staat teruggebracht. 

Nummer 5
Een totaal andere uitstraling 
heeft nr. 5, het is halfvrijstaand, 

heeft drie woonlagen en een 
inpandige garage. In die tijd 
werd er nauwelijks nog een 
inpandig koetshuis gebouwd: 
de komst van de automobiel 
bracht met zich mee dat voor 
inpandige stalling minder ruimte 
nodig was. Mogelijk dat dit de 
eerste drive-in woning in Tilburg 
was. De dubbele garagedeuren 
hebben nog de originele detail-
lering. De deurpartij verdient 
ook alle aandacht. De houten 
deur, prachtig in de vernis gezet, 
wordt omgeven door fraai glas in 
lood. Dit geheel wordt weer om-
lijst met natuursteen. De erker 
op de eerste verdieping loopt 
door tot de derde verdieping, 

met daarboven een siersteen 
met het bouwjaartal 1913.

Wat moet deze hoek van de Bo-
menbuurt prachtig geweest zijn, 
met zijn monumentale panden, 
de Noordhoekse kerk van de be-
roemde architect Pierre Cuypers 
(Cuypers ontwierp onder andere 
het Rijksmuseum, en het Cen-
traal Station in Amsterdam) en 
met de statige panden aan de 
overkant in de Acaciastraat met 
om de hoek het complex van het 
Ursulinenklooster. Helaas is er 
teveel van afgebroken. 

Tekst en foto: Wil Verheggen
en Annemieke Kanters

Hier woonde de familie de Kroon. Je ziet hier de prachtige bouwstijl en diverse gedetailleerde afwerkingen.

Familie de Kroon was koningsgezind, hier ook goed te zien aan de details in de gevormde stenen.
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Het verhaal van de molen aan de Elzenstraat
Veel mensen zullen het zich niet meer herinneren, 
maar vroeger stond er in de Noordhoek een molen, 
in de Elzenstraat om precies te zijn. Hein Staps ging 
op onderzoek uit om de geschiedenis van de molen 
te achterhalen.

Het begon allemaal op 23 
augustus 1853. Op die datum 
vroeg de weduwe Elisabeth van 
Couwenberg uit Kaatsheuvel 
een vergunning aan om een 
windkorenmolen te mogen laten 
bouwen. Het perceel waarop ze 
de molen wilde bouwen, had zij 
gekocht van de weduwe Helena 
van Beurden. De aanvraag werd 
goedgekeurd en de bouw kon 
beginnen. 
Er werd gekozen voor een 
stenen stellingmolen: een hoge 
windmolen met een stelling, die 
hoog was om voldoende wind te 
kunnen vangen. De molen kon 
zowel graan als schors malen. 
De eikenschors die werd 
gemalen, werd gebruikt in de 
leerlooierij. Aan de gemalen 
schors werd water toegevoegd. 
Dit mengsel werd gebruik bij het 
looien van leer.

Molenaar Kruissen
Naar ik aanneem bouwde de 
weduwe in kwestie de molen 
niet om zelf molenaarster te 
worden, maar waarschijnlijk als 
een vorm van geldbelegging of 
investering. De naam van de 
man die de toen nieuwe molen 
bemaalde, was Cornelis Kruis-
sen senior. Het is niet duidelijk 
of hij bij de weduwe in dienst 
was, of dat hij de molen van 
haar in pacht had. Maar ik neem 
aan het laatste, want ik heb 
teruggevonden dat Kruissen 
zelf een aanvraag had gedaan 
om een molen te bouwen, maar 
deze werd afgewezen omdat 
iemand anders hem voor was. 
En die ander had waarschijnlijk 
betere relaties dan onze voor-
noemde Cornelis. 
Zoals velen van ons, was ook 
onze molenaar getrouwd en had 

hij kinderen: een zoon en een 
dochter. En zoals toen gebruike-
lijk was heette de zoon hetzelfde 
als zijn vader: Cornelis. Ook 
zoon Cornelis werd molenaar, 
en dus werkten vader en zoon 
gezamenlijk op de molen. 
Genoemde Cornelis junior was 
geboren in 1816 en was dus 55 
jaar toen hij in 1871 de molen 
kocht van de weduw Couwen-
berg of van haar familie. In 1875 
nam hij een molenaarsknecht in 
dienst: Jan Anthonie Verheggen. 
Diens vrouw, Johanna van Cas-
teren werkte als dienstbode. 

Molenaar Verheggen
Op 3 januari 1883 verkocht 
Cornelis Kruissen de molen aan 
zijn knecht Verheggen voor het 
ronde getal van 8000 guldens. 
Maar het waren roerige tijden 
en de goede man had niet 
veel geluk. In 1888 overleed 
het zoontje van het gezin, dat 
toen 3 jaar en 8 maanden was. 
Het was een hard gelag voor 
vader en moeder. Vervolgens 
vernielde een stel vandalen de 
spullen van Verheggen en wat 

later kwam er een stel kerels 
aan de deur die de palen voor 
het huis uit de grond haalden 
en door het bovenlicht gooiden 
en ook nog dreigden hem open 
te snijden. Maar Verheggen 
was een man met moed, want 
hij nam zijn revolver en schoot 
een stel van de vandalen door 
diverse lichaamsdelen. Toen 
de politie erbij kwam, vonden 
ze het allemaal wel meevallen, 
want er was geschoten met een 
wapen van klein kaliber. Dus dat 
viel mee. 
Tot overmaat van ramp viel in 
1895 ook nog de zeventienjarige 
knecht Smulders door het open-
staande luik van de maalzolder. 
Hij werd zwaargewond naar het 
gasthuis gebracht, met zware 
kneuzingen, waar hij vervolgens 
aan overleed. Dit alles was 
teveel voor de goede man en hij 
stopte als molenaar. 
Verheggen trad daarop in dienst 
bij een bank aan de Stations-
straat, als inwonende conciërge. 
En op 9 april 1898 verkocht hij 
zijn molen - toen nog de Kruis-
sens molen genoemd - aan Jos 
Mathijssen, ook voor het ronde 
getal van 8000 gulden.

Molenaar Mathijssen
We zijn nu ongeveer beland in 
de twintigste eeuw. Jos Mathijs-
sen was een man die nogal 
wat in zijn mars had. Hij was 
geboren in Oisterwijk en opge-
leid als timmerman/molenbou-
wer. In zijn familie waren meer 
molenaars. Dus hij wist er wel 
wat van. Maar zijn hart lag toch 
meer bij het timmeren dan bij 
het molenaar zijn. Toen onze 
Jos zijn molen kocht, was hij 30 
jaar. En naar ik aanneem, omdat 
hij liever timmerman en aan-
nemer was, was het molenaar 
zijn iets wat hij erbij deed. Dus 
hij zal wel personeel in dienst 
hebben gehad. Zelf werkte hij 
op verschillende plaatsen in en 
rondom Tilburg. Zo vind ik een 
verhaal dat hij de watermolen 
in Goirle zou hebben gesloopt, 
en de vrijgekomen materialen 
door een notaris bij opbod liet 
verkopen in zijn café, dat ook bij 
de molen hoorde, zoals toen ge-
bruikelijk. Ook was bij het café 
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een zogenaamde doel waar met 
de handboog geschoten werd. 
Er waren nogal wat handboog-
verenigingen in die tijd. 
Maar nu terug naar onze Jos. 
Zoals de meeste nijvere mensen 
nam hij elke klus aan op het 
gebied van timmeren en aanne-
men in de meest ruime beteke-
nis van het woord. Hij werkte 
voor iedereen: van pastoor tot 
fabrikant of burger. Het maakte 
Jos niets uit als het maar geld in 
het laatje bracht, en dat moest 
ook wel, want hij had met zijn 
Sjaantje inmiddels een groot 
gezin. Maar 1904, tijdens een 
karwei dat hij had aan genomen 
voor de firma Piet Bogaerts en 
zonen, sloeg het noodlot toe. Bij 
het installeren van een zwaar 
vat, had hij een stalen balk ge-
plaatst op een meter of 8 hoog 
om met een takel het vat te kun-
nen verplaatsen. Maar toen hij 
op de balk klom om het vat op te 
takelen, viel hij van de balk. Zijn 
verwondingen waren zo ernstig 
dat hij er aan overleed. Jos was 
toen 47, een man in de kracht 
van zijn leven, en dus veel te 
jong om heen te gaan. Maar dat 
is wat men noemt het noodlot. 

De kinderen van Mathijssen
Moeder Mathijssen stond er 
nu alleen voor. Met 8 kinderen 
moest ze de zaak draaiend zien 
te houden. Dus de taken wer-
den, onder leiding van moeders, 
onder de zonen verdeeld. De 
oudste zoon, Piet Jan, bouwde 
tegenover de molen aan de 

Boomstraat een winkel en hij 
bemaalde de molen. Zoon 
André zette het aannemersbe-
drijf van zijn vader voort aan 
de Elzenstraat tegenover het 
klooster van de zusters Ursuli-
nen. Zoon Hermanus startte een 
elektriciensbedrijf in een oud 
pandje en stond in en rond Til-
burg bekend als een zeer goede 
vakman. En dan was er nog 
een andere zoon (Andree?) die 
trouwde met de dochter van de 
kastelein van café het Tramsta-
tion en werd dus kastelein. De 
4 dochters van Jos en Sjaan 
zijn natuurlijk ook uitgezworven, 
maar daarover is weinig bekend. 

Modernisering
In de loop der jaren gebeurde 
er nogal wat in de wereld en dat 
ging ook aan de molenaars niet 
voorbij. Er kwamen bijvoorbeeld 
fabrieken waar men graan be-
werkte. En als traditionele mo-
lenaar moest je wel mee, of je 
wilde of niet. Dus in 1912 werd 
een extra maalstoel geplaatst op 
de eerst verdieping en die werd 
aangedreven door een 20 pk 
elektromotor. Hierbij kwam het 
natuurlijk goed uit dat een van 
haar zonen in het vak van elek-
tricien bekwaam was. De stenen 
op de maalzolder werden nog 
steeds aangedreven door de 
wieken van de molen, maar in 
die tijd was het heel normaal om 
zo iets te doen. Anders was je te 
veel van de wind afhankelijk. In 
1922 werd er ook een houtzaag-
installatie geplaatst met daarbij 

een hijsboom, om hele boom-
stammen te kunnen verzagen.  
En dan was er natuurlijk ook 
nog het café en ‘d`n doel’ bij het 
café. Dus u ziet: ze zaten niet 
stil daar aan de Elzenstraat.

Einde van de molen
Maar tijden veranderen... En in 
1933 werd de kap van de molen 
afgehaald en dus vanzelfspre-
kend ook de wieken. Vanaf die 
tijd werd het hele zaagproces 
door elektromotoren aan ge-
dreven. Dit was natuurlijk goed 
voor het bedrijf, maar in feite 
was het wel het einde van de 

traditionele windaangedreven 
koren- en schorsmolen aan de 
Elzenstraat. 
Het molenhuis is nog tot 1963 
blijven staan, maar werd toen 
door de gemeente Tilburg met 
bijbehorende gronden gekocht 
voor uitbreiding van de Noord-
hoek. Maar dit gebeurde natuur-
lijk niet alleen in de Noordhoek, 
want op diverse plaatsen in 
onze mooie stad hebben dit 
soort molens gestaan. Hierbij is 
helaas we; een mooi stuk cul-
tuur verloren gegaan voor onze 
gemeente...  
Hein Staps indeboomtak@gmail.com

Een foto van de molen uit 1920, in vol ornaat.

De molen met het cafe in 1960. De wieken zijn hier al verwijderd.
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gratis entree 
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