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Experiment op Noordhoekring 

Kopje koffie glazenwasser?
 ĵ Lees meer op pagina 3

Al even is de gemeente bezig om de Cityring veiliger te maken. Dit 
najaar is de Noordhoekring in onze wijk aan de beurt. Rond de 
herfstvakantie is een proef gestart, waarna in 2019 de gemeente 
kiest welke maatregel definitief wordt ingevoerd. De veiligheid op 
de Cityring is al langere tijd onderwerp van discussie. 

Aan de Noordhoekring wordt als 
proef de rijbaan smaller gemaakt 
door lijnen op het wegdek. Daar
naast gaan de verkeerslichten bij de 
kruising op rood als auto's te hard 
rijden. Ook wordt de snelheid be
nadrukt met opvallende ledverlich
ting. Met deze maatregelen test de 
gemeente of het verkeer zich beter 
aan de maximumsnelheid houdt en 
er minder vaak te hard wordt gere
den. 

Effect maatregelen
Allereerst wordt het effect van de 
nieuwe belijning gemeten. Enkele 
weken later gaat de ledverlichting 

teel analy seert een onafhankelijk 
onderzoeks bu reau deze proef. 
Ook tijdens het experiment op de 
Noordhoekring vinden metingen 
plaats en evalueert de gemeente de 
ervaringen van fietsers, voetgan
gers en autoverkeer. De laatste pi
lot op de Paleisring en de Schouw
burgring start waar schijn lijk na het 

aan en wordt gestart met het au
tomatisch geven van rood licht bij 
het kruispunt als de snelheid wordt 
overschreden. Door de maatre
gelen na elkaar in te voeren is het 
effect van de afzonderlijke maatre
gelen, maar ook het totaal duidelijk 
te meten. 

Evaluaties 
De gemeente kijkt hoe verschil
lende verkeersmaatregelen de 
verkeers veilig heid en bereikbaar
heid van de Cityring kunnen ver
beteren. In de eerste helft van dit 
jaar werd op de Heuvelring een 
eerste pilot uitgevoerd. Momen

carnaval. De gemeente be spreekt 
in november met om wonenden, 
win ke liers en hulp  diensten welke 
maat  regelen hier worden getest. 

 ĵ Meer informatie over de pilots 
op de Cityring staat op  
www.tilburg.nl/cityring. 

 I Chris Oomes

Bewoners aan zet 
in de Noordhoek
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Zwaluwgroep nu al groot succes
Ouders én kinderen die dolenthousiast zijn, leerkrachten die 
al flinke positieve verschillen zien en volop belangstelling van 
andere scholen. Kindercampus De Vuurvogel heeft als eerste in 
Tilburg een succesformule geïntroduceerd met de peuter/kleuter 
overgangsgroep ‘De Zwaluw’. 

Acht peuters (vanaf 3,5 jaar) van 
Opvang De Vuurvogel gaan vier 
ochtenden in de week met een 
pedagogisch medewerker naar 
een speciale klas op basisschool 
De Vuurvogel. Deze zogenaam
de Zwaluwgroep heeft een eigen 
leerkracht die samen met vier 
tot acht kleuters de groep peu
ters om negen uur verwelkomt.  
De peuters rouleren per ochtend, 
zodat alle peuters van de voordelen 
kunnen profiteren. Voor de kleuters 
is het hun vaste groep. 

Eigen tempo
Er worden tot half twaalf allerlei dis
ciplines geoefend op het niveau van 

groep 1. Kinderen kunnen in hun 
eigen tempo ontdekken en leren 
met veel persoonlijke begeleiding.  
En leren doen ze! Ouders komen 
met enthousiaste verhalen over hoe 
leuk hun kinderen het vinden en 
hoe ze al veel meer kunnen en wil
len doen dan voor augustus. 

De middagen gebruikt de leer
kracht om kleuters uit de andere 
kleutergroepen extra ondersteu
ning te bieden bij die gebieden 
waar ze wat moeite mee hebben.  
Bijkomend voordeel: minder kin
deren in de andere kleuterklassen, 
waardoor ook daar meer tijd is voor 
persoonlijke begeleiding. 

Zachte overgang
De peuters kunnen zo langzaam 
wennen aan de nieuwe (sociale)
omgeving, lesmaterialen, ritme, 
leerkracht en hoeveelheid kinde
ren op de basisschool. Een zachte 
overgang in plaats van de abrupte 
overgang die peuters nu hebben 
wanneer ze vier jaar worden en 
naar de basisschool overstappen. 
Daarbij stromen normaal ge
sproken het hele schooljaar door 
nieuwe kinderen in die vier wor
den. Naast de overgangsgroep is 
ook dat veranderd, het gaat nu in 
groepjes tegelijk. Na iedere vakan
tie stroomt een aantal kinderen te
gelijk in en na de carnavalsvakantie 
niemand meer. Dat geeft veel meer 
rust in de groep dan bijna iedere 
week weer een nieuw kindje. Dus 
de harde grens van vier jaar is los
gelaten om meer rust in de groep 
te krijgen. 

Samenwerking
Om deze speciale groep voor el
kaar te krijgen hebben Stichting 
Opmaat (basisonderwijs) en Stich
ting Kinderstad (opvang) de han
den ineen geslagen. Op initiatief 
van Brigitte IJpelaar, directeur van 
Basisschool De Vuurvogel, en Joyce 
Jorissen, directeur van Opvang De 
Vuurvogel, is de pilot in augustus 
van start gegaan, bij het begin van 
het nieuwe schooljaar. De groep is 
beschikbaar voor peuters die ook 
het basisonderwijs gaan volgen op 
De Vuurvogel. Er was natuurlijk al 

volop samenwerking, de stichtin
gen zitten immers in één gebouw 
in de Eikstraat, desondanks vergde 
het opzetten van deze groep een 
flinke extra investering, zowel qua 
kosten als organisatie.

De Vuurvogel heeft een extra leer
kracht aangetrokken, een nieuw 
lokaal ingericht, extra materia
len aangeschaft en de roosters 
van de opvang en basisschool  
De Vuurvogel moesten op elkaar 
worden afgestemd. Daarnaast is er 
de wet. Het is namelijk geen sine
cure om wettelijk gezien de re gel 
geving voor de peutergroep en het 
basisonderwijs te combineren. De 
gemeente moet meewerken om 
dat mogelijk te maken. Daarbij is 
een ondersteuning in de kosten bij
na onontbeerlijk om deze groep te 
laten voortbestaan in de toekomst. 

Reden te meer voor de Tilburgse 
wethouder van onderwijs Marcelle 
Hendrickx om op 20 december een 
bezoek te brengen aan De Vuurvo
gel. Er is veel interesse van andere 
scholen in Tilburg en de eerste re
sultaten zijn zeer po si tief, dus deze 
pilot kan veel betekenen voor de 
kwaliteit van het basisonderwijs in 
heel Tilburg. 
 
Brigitte IJpelaar straalt dan ook als 
ze het heeft over “onze vuurvogel
tjes die een mooie toekomst tege
moet vliegen”. Want daar draait 
het ten slotte om. 

 I Angeline Swinkels
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Kopje koffie glazenwasser?
Als glazenwasser moet je natuurlijk sowieso geen last van hoogte
vrees hebben, maar dat geldt zeker voor de stoere mannen 
die de Tilburgse Westpoint Tower wassen. Zij werken tot ruim  
140 meter hoogte!

De ramen van de hoogste woon
toren van het zuiden krijgen een 
polijstbehandeling om verwering 
in het glas te verwijderen. Normaal 
gesproken worden de ramen hier 
viermaal per jaar gewassen, nu is er 
groot onderhoud. Johan en Mark, 
beiden specialistisch glazenwasser 
bij Van de Sanden, schoonmaak
diensten en specialistische reini
ging, doen dagelijks hun veiligheids
harnas aan en stappen in de gondel. 
Een ingenieus systeem laadt de bak 
van de gondelinstallatie vanaf het 
dak naar beneden en rijdt deze 
rond van gevel naar gevel. De man
nen krijgen op grote hoogte heel 
wat kopjes koffie door de ramen 
aangereikt van vriendelijke bewo
ners. Anderen zetten het op een lo
pen wanneer de bak voor hun raam 
verschijnt. Niet meer aan gedacht 
dat de ramen gewassen werden…

Swingen en nooddalingen
Tot en met windkracht vier kunnen 
de glazenwassers aan de gevel han
gen, daarboven gaat de bak teveel 
‘swingen’ door de wind. Joep van 
de Sanden, medeeigenaar van het 
bedrijf, stapt zelf ook nog geregeld 
in de gondel. Hij werd op een ander 
project eens verrast door snel op
komende wind en werd met bak en 
al om de hoek van een gebouw ge
blazen. Bij de Westpoint Tower kan 
dat niet gebeuren, zij hebben een 
ander gondelsysteem. Ze zijn zeer 
zorgvuldig met het onderhoud van 
hun installatie. Veiligheid voor alles.  
Ook als anderen gebruik moeten ma
ken van de gondel, bijvoorbeeld bij 
gevelinspecties, wordt Van de San
den ingeschakeld om te assisteren. 
 
Ook Mark en Johan hebben span
nende momenten meegemaakt, 
bijvoorbeeld tijdens de afgelopen 
stroomstoring in Tilburg. Er was 
geen beweging meer in de gondel te 
krijgen. Mark moest uit de gondel 

gehaald worden door een ladder
wagen van de brandweer en Johan 
kon na een nooddaling zijn voe
ten weer veilig op de grond zetten.  
Bij een nooddaling moet via hand
matige bediening heel voorzichtig 
de bak van de gondel naar beneden 
gemanoeuvreerd worden. Dat kan 
niet iedereen, maar gelukkig is Joep 
goed bekend met het zware mate
rieel. Hij is opgegroeid in het fami
liebedrijf en ging al op zijn elfde wel 
eens met zijn vader mee om klusjes 
te doen. 

Overigens vinden de glazenwas
sers zelf het werken met hoogwer
kers spannender dan met gondels. 
Hoogwerkers zijn veel beweeglijker. 
Deze worden gebruikt bij panden 
waar geen gondelinstallatie aan
wezig is en reiken ook tot bijna 50 
meter hoogte. 

Kick
Mark doet het werk nu zo’n negen 
jaar met veel plezier en is er min of 
meer ingerold, Johan is een echte 
liefhebber. Al ruim 20 jaar houdt 
hij de ramen van veel grote gebou
wen in Tilburg glanzend schoon. 
Hij heeft wel eens ander werk ge
probeerd, maar kwam toch telkens 
terug bij het vak van glazenwassen. 
Het buiten zijn, de vrijheid van het 
op pad zijn, de sociale contacten 
met bewoners en natuurlijk de kick 
van het werken op hoogte maken 
het vak voor hem zo geliefd. Hij is 
inmiddels ook de ‘gondelspecia
list’ van het bedrijf, omdat hij alle 
moeilijke bedieningspanelen onder 
de knie heeft. Bij sommige panden 
mag alleen hij de installatie bedie
nen. De afwisseling met het andere 
werk aan gevels houdt het vak leuk; 
specialistische reiniging zoals het 
glas polijsten van de Westpoint To
wer, gevels reinigen en impregneren 
en andere werklui begeleiden in de 
gondel.

Papegaaien en slechtvalken
Een bijzonder voorbeeld daarvan is 
de valkenier die babyslechtvalkjes 
komt ringen. Er staat namelijk bo
ven op het dak van Westpoint een 
speciaal geplaatste nestkast waar 
ieder jaar een slechtvalk nestelt. 
De valk maakt de duiven die het 
gebouw onder willen poepen het 
leven zuur, zodat ze wegblijven. En 
dat werkt, er zijn geen duiven meer 
te bekennen! Er staat ook een web
cam op de nestkast gericht zodat 
bewoners het vogelgeluk kunnen 
volgen. Als je zelf eens een kijkje wilt 
nemen ga dan naar www.westpoint.
peregrines.nl. 
Een exotische vogel die zeker niet 
op het dak van Westpoint thuis 
hoorde was een roodstaartpape
gaai. Het prachtige beest zat op 
het dak rustig om zich heen te kij
ken toen de mannen ramen kwa
men wassen. Johan liep er naar toe 

en de tamme vogel streek neer op 
zijn schouder en begon gezellig te 
brabbelen. Waarschijnlijk helemaal 
blij dat ie weer mensen zag. De pa
pegaai achtervolgde de bak verdie
ping na verdieping om bij hen in de 
buurt te blijven. Gelukkig had één 
van de bewoners gezien dat er in de 
hal een briefje hing van de eigena
ren waarop stond dat hun papegaai 
vermist was. Zij waren dolgelukkig 
dat ze hun lieve vogel terug hadden. 

Eigenlijk kunnen de glazenwassers 
maar één nadeel bedenken aan hun 
vak: de kou in de winter. En juist dán 
is het extra druk, want voor de kerst 
willen alle klanten hun ramen weer 
gewassen hebben. Dus de komende 
tijd maar veel kopjes koffie of war
me chocomel aanbieden aan de 
kleumende mannen!

 X Fransje ter Doest

 I Chris Oomes
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IYANNA biedt Hatha Yoga; de basis vorm van Yoga, Slow 

Yo ga; bewust in een rustig tempo yoga beoefenen, begeleid 

Vrouwen Meditatie en Taoïstische Meditatie. 

‘Als yoga docent wil ik graag mijn opgedane kennis in 
wijsheid delen en op een simpele eenvoudige manier 
overbrengen. Niet de “perfecte” houding of “diepe” 
meditatie is het doel maar de weg er naar toe. Ruimte 
maken en thuis komen bij jezelf en dit meenemen ook 
als je niet meer op de mat staat. Zeker in deze tijd is dat 
een uitdaging en nodig. Daarnaast maakt Yoga je fitter, 
meer helder en energieker.’
- Annemarie van Venrooij

• De lessen worden gegeven bij Pleiade, Nieuwlandsstraat 36

• Maandagochtend en maandag- en dinsdagavond

• In kleine groepen van maximaal 7 personen

Gratis proefles: www.Iyanna.nl | info@iyanna.nl

Nieuw in Tilburg: Yogastudio IYANNA
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Boterham buiten de deur
De maandelijkse wijklunch van In De Boomtak is een 
goede gelegenheid om elkaar vrijblijvend te ontmoeten 
en gezellig samen aan te schuiven. Alles smaakt zoveel 
lekkerder als je samen kunt genieten van alles wat voor 
je neus staat.

De lunch gaat op elke laatste 
maandag van de maand plaats
vinden, steeds tussen 13.00 uur 
en 15.00 uur. Om 13.00 uur 
staat de lunch klaar op een 
keurig gedekte tafel met een 
ruim assortiment brood en 
beleg. Uiteraard is er ook kof
fie, thee en jus. Je neemt de tijd 
om er eens lekker voor te gaan 
zitten. Het is een leuke ma
nier om bij te praten en jezelf 
te verwennen. Iedereen is van 
harte welkom. Reactie van de 
bezoekers van de eerste lunch 
op maandag 24 september: ‘De 
lunch is uitstekend verzorgd 
en het is gezellig om samen te 
eten.’ Deelname is geheel vrij
blijvend en niet duur.  

Hoe werkt het?
Voor deze lunch moet u zich 
aanmelden. Dit kan bij de bar 
van wijkcentrum In De Boom
tak, Boomstraat 81. De lunch 
kost € 4,00, u betaalt bij aan
melding en ontvangt dan een 
lunchbon als entreebewijs. 
Voor de lunch kunt u gebruik 
maken van de Meedoenrege
ling van de gemeente Tilburg. 
De lunchbon is te koop van 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 uur en 16.00 uur.

De volgende lunch is op 
maandag 26 november.

 I Han van den Berg

Bewoners aan zet
In de Noordhoek wordt bekeken hoe de nieuwe omgevingswet in 
de praktijk gaat werken. Om die reden stond er op 25 september 
een wandeling gepland. Buurtbewoners, ambtenaren van de 
gemeente en wethouder Jacobs werden in het kader van de pilot 
Omgevingswet eerst bijgepraat in wijkcentrum In De Boomtak. 

Het was een interessante bij
eenkomst met veel bezoekers.  
De wandeling door de buurt die 
hierop volgde, en die gegeven werd 
door buurtbewoners, viel goed in 
de smaak bij de vertegenwoordi
gers van de gemeente en ande
re buurtbewoners. Er is veel dat 
goed is in de Bomenbuurt, maar  
tegelijkertijd is er nog veel verbe
tering mogelijk. Het braak liggend 
TWM terrein naast de watertoren 
kan bijvoorbeeld ont wik keld wor
den tot een mooi voetbalveld voor 
de oudere jeugd, maar het kan ook 
zomaar zijn dat er ooit weer extra 
hoogbouw komt. Buurtbewoners 
willen daar inspraak in hebben.  
De nieuwe pilot Omgevingswet 
biedt een kans om dit te realiseren.

Meer vrijheid
Nu wordt de inrichting van een 
stad nog via een complex proces 
van ruimtelijke ordening geregeld. 
Van de inrichting van een plein 
tot het mogen plaatsen van een 
dakkapel, al deze zaken worden 
nu grotendeels landelijk bepaald.  
Met de omgevingswet die in 2021 
in gaat krijgen gemeenten veel 
meer vrijheid om zelf te bepalen 
hoe een buurt of wijk eruit gaat 
zien. Tilburg kiest ervoor om 
samen met de Noordhoek te gaan 
testen of dit ook meteen samen 
met buurtbewoners kan.

Pionieren
De Noordhoek is de eerste 
pilot. Dat maakt dat er nog veel 
onduidelijk is hoe dit het beste 
aangepakt zou moeten worden, 
of zoals een vertegenwoordiger 
van de gemeente het aangaf bij 
de bijeenkomst: ‘We weten nog 
niet precies hoe groot, hoe breed 
en hoe lang de pilot wordt. Het 
wordt leuk en het gaat wrijven, 
dat is pionieren. Zolang we maar 
met elkaar in gesprek blijven, dan 
gaan we veel uit de samenwerking 
halen.’

 X Kevin Hordijk

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl I Chris Oomes
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Wat voor kwartiermakers  
zijn jullie?
We houden allemaal van avon
tuur en hebben ieder onze eigen 
link met urban sports vanuit ons 
werk en persoonlijke interesse. Het 
viel ons op dat Tilburg een aantal 
prachtige indoorfaciliteiten voor 
urban sports heeft, maar dat in het 
centrum een plek ontbrak waar 
jonge en oude beoefenaars van 
urban sports buiten terecht kun
nen. Samen met medeaanjagers 
van ons project, Cees Thomassen 
(exdirecteur Hall of Fame) & Er
win Schellekens (cultureel onder
nemer), hebben we toen een plan 
bedacht voor een Urban Sports 
Area in het Spoorpark en dit ge
pitcht aan de regiegroep. Sindsdien 
hebben we actief meegedacht over 
de mogelijkheden en het ontwerp 
van deze toffe multisportaccomo
datie.  

Wat is je eigen achtergrond  
en eventuele achterban?
Rens Verbruggen:
In het dagelijks leven ben ik zelf
standig ondernemer en hou ik me 
bezig met het energieneutraal krij
gen van gebouwen. Ik heb interes
se in architectuur en ook ben ik al  
zeventien jaar een skateboardfa

naat. Naast het skateboarden ben 
ik ook altijd actief bezig met het 
organiseren van evenementen, 
ontwerpen van skateparken en het 
maken van skateboardfilms. Ik ben 
bijvoorbeeld betrokken geweest bij 
het ontwerp, de bouw en beheer 
van het Tilburgse Ladybird Skate
park (indoor bij de Hall of Fame). 
Mijn achterban bestaat dan ook 
uit skateboardend Tilburg en om
streken.

Loïs de Jong:
Ook ik ben zelfstandig onder
nemer. Onder de naam Magma 
Media bedenk en realiseer ik 
campagnes voor positieve maat

schappelijke projecten, met name 
rondom beweging, maar ook rond
om andere thema’s. Ik maak graag 
‘tamtam’ voor projecten waarbij 
deelnemers zich voor een spor
tieve of andere avontuurlijke uit
daging stellen. Zo run ik voor de 
gemeente de campagne Tilburg 
Fietst, maar ben daarnaast ook 
betrokken bij een tof vernieuwend 
project van RNewt Jongerenwerk 
rondom jong ondernemerschap. 
Sinds 2001 heb ik een groot aantal 
urban sportsevents georganiseerd. 
Bij urban sports gaat het om crea
tiviteit, lef en een eigen signatuur. 
Dat spreekt me aan en het past 
ook goed bij onze stad. De onder
delen die we realiseren in de Urban 
Sports Area worden gaaf voor ech
te atleten, maar ook voor begin
nende kleine kinderen. Ik ben van 
de generatie die nog boomhutten 
bouwde en ik vind het belangrijk 
dat er tof en uitnodigend aanbod is 
voor kinderen om buiten te spelen.

Wat is precies jullie plan voor 
het Spoorpark?
De Urban Sports Area zal bestaan 
uit vier hoofdonderdelen. Het eer
ste onderdeel is de bowl, dit is een 
soort leegstaand zwembad waar je 
tricks in kunt doen. Deze wordt in 
oktober afgerond. Direct naast de 
bowl ligt een pumptrack, een baan 
met asfaltheuveltjes waar je rond
jes overheen kunt racen. Verder 

De aanleg van het Spoorpark is in volle gang. Het bijzondere 
aan het park is dat het voor en door Tilburgers is ontwikkeld.  
Uit 82 plannen zijn 8 kwartiermakers gekozen die het hart van het 
park gaan vormen. Dankzij hun ideeën en daadkracht kunnen alle 
Tilburgers in de loop van 2019 genieten van een uniek stadspark. 
In een serie presenteren de kwartiermakers zich. Deze keer  
Rens Verbruggen en Loïs de Jong van de Urban Sports Area.

komen er enkele street obstakels. 
Dit zijn skatebare elementen die je 
op straat tegenkomt zoals bankjes, 
leuningen en trapjes. Deze worden 
speciaal aangelegd om te skaten 
en geïntegreerd in de zogenaam
de skateboulevard. Tot slot komen 
er nog twee boulders, waarop ge
klommen en geklauterd kan wor
den. De Urban Sports Area is een 
voorziening waar iedereen gebruik 
van mag maken. We hopen een 
‘hotspot’ voor urban sports in de 
stad te creëren. Een plek waar jong 
en oud op afkomt om hun passie 
uit te oefenen, van elkaar kan leren 
en elkaar kan motiveren om gren
zen te verleggen. Urban sports zijn 
vaak hele creatieve sporten, waar
bij aandacht is voor het bedenken 
van tricks of routes en het verleg
gen van grenzen. De verschillende 
disciplines komen in de area met 
elkaar in aanraking, waardoor ze 
elkaar kunnen inspireren tot nieu
we en moeilijkere tricks. 
 
Wat gaan jullie bijdragen aan 
het park ? Hoe ga je samen
werken met de andere kwar
tiermakers en wat levert jouw 
initiatief op voor het park en 
voor de direct omwonenden?
Urban sports worden steeds po
pulairder. Als je ziet dat sporten 
als skateboarden en freestyle BMX 
onlangs een Olympisch status heb
ben gekregen, dan is duidelijk dat 

Inspannen en ontspannen bij      de Urban Sports Area

Rens Verbruggen Loïs de Jong



Nummer 6 2018 |  7

Inspannen en ontspannen bij      de Urban Sports Area

urban sports gangbaar zijn gewor
den. Deze stedelijke cultuur hoort 
thuis in een stad van het formaat 
van Tilburg. We verwachten dat 
de Urban Sports Area gaat zor
gen voor reuring in het park, een 
plek waar mensen ook graag even 
gaan kijken naar het spektakel. 
Het wordt sowieso een plek waar 
kinderen uit de omgeving lekker 
kunnen sporten. We hopen dat 
het een echte ‘playstationkiller’ is 
die ervoor zorgt dat ze buiten gaan 
spelen. Verder is er vanuit de Hall 
of Fame de behoefte om, eventueel 
in samenwerking met andere kwar
tiermakers, enkele wedstrijden en 
workshops te organiseren.

Hoe vind je ontwikkeling van 
het park tot nu toe gaan? 
We zijn erg blij dat ons idee ruim
te heeft gekregen in de plannen, 
omdat we vinden dat een stad als 
Tilburg een voorziening van niveau 
verdient. Maar de financiering voor 
al onze plannen was van tevoren 
nog niet zeker. Dankzij de steun 

die we hebben gekregen vanuit 
de regiegroep en enkele subsidies 
zijn de bowl en de pumptrack nu 
al wel gerealiseerd. Onlangs kregen 
we het goede nieuws dat we via 
de hoofdaannemer nu mogelijk 
ook zicht hebben op twee klim
boulders. Dat onderzoeken we nu. 

Verder is een aantal van de street
skate obstakels meegenomen in de 
aanleg van het park. De resterende 
streetskate obstakels hopen we via 
subsidies en crowdfunding te kun
nen realiseren.

Hoe zit het park er over vijf 
jaar uit. Wat is je droom?
Over vijf jaar wordt de Urban 
Sports Area intensief gebruikt door 
jong en oud en worden er beeld
bepalende evenementen georgani
seerd door partijen als Buurtsport, 
Jongerenwerk en Hall of Fame.

De
Kwartiermakers

Deel 6
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Spoorpark zoekt 
groenmedewerkers
Stichting Spoorpark zoekt enthousiaste groenmedewerkers 
(m/v) voor lichte onderhoudswerkzaamheden in het park. 
Vind je het leuk om als vrijwilliger betrokken te zijn bij de 
activiteiten van het Spoorpark en heb je affiniteit met 
tuinieren? Dan is dit een mooie kans. 

Het Spoorpark is een bijzonder 
burgerinitiatief. Stichting Spoor
park werkt graag samen met 
omwonenden en mensen uit de 
stad aan dit prachtige project. 
Het park is volop in ontwikke
ling en het gras is op bepaal
de plaatsen al ingezaaid. In de 
nabije toekomst gaan er lichte 
groenwerkzaamheden ontstaan,  
onder andere: schoffelen onder 
en tussen de struiken, het bij 

elkaar harken van blaadjes en 
deze afvoeren en ook het ver
wijderen van onkruid.

 ĵ Vind je het leuk en gezellig om 
deze werkzaamheden samen met 
andere vrijwilligers uit te voeren?  
Stuur dan voor 30 november 2018 
een korte e-mail naar Sophie 
Peters, Parkmanager Spoorpark, 
sophie@spoorparktilburg.nl

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

Kom langs voor een grátis proefweek!

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

Uniek in Tilburg!

– fysiotherapie 
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

Burendag in onze buurt
Burendag is een nationaal jaarlijks terugkerend feest dat je sa
men met je buren en de buurt viert op de vierde zaterdag in sep
tember. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij 
buurtbewoners iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt.  
Op zaterdag 22 september was het weer zover.

Buurten worden nu eenmaal leu
ker om te wonen als je elkaar beter 
leert kennen. Als buren zich samen 
inzetten voor de buurt en allerlei 
activiteiten doen met elkaar, wor
den buurten socialer en veiliger. 
Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven en wil zo contacten 
tussen mensen bevorderen en hen 
met Burendag dichter bij elkaar 
brengen. Goede initiatieven krij
gen financiële ondersteuning van 
maximaal vierhonderd euro. Ieder
een die zich aanmeldt krijgt een 
Burendag feestpakket. Ook Dou
we Egberts draagt zijn steentje bij 

en brengt de buren met elkaar in 
contact met een goeie kop koffie, 
je kunt dan echt gaan 'buurten'. 
Overigens was het Douwe Egberts 
die in 2006 het initiatief nam voor 
de eerste Burendag, het Oranje 
Fonds is sinds 2008 medeorgani
sator.

Overal in ons land wordt  
Burendag gevierd
Er waren volop activiteiten, ook in 
onze Bomenbuurt. Daarvoor deed 
de wijkraad ook nog een zeer ge
waardeerde duit in het zakje. In 
het wijkhuis werd een dag van te 

voren, op vrijdag 21 september 
samen gegeten in de Eetery van 
In De Boomtak onder het motto: 
Kom samen met je buurvrouw of 
buurman.

Straat wordt opgeknapt
De Dionysiusstraat liet zich ook dit 
jaar niet onbetuigd. De straat was 
met hekken afgezet en omdat er 
regen werd voorspeld was er mid
den op straat een grote lange par
tytent opgezet. Daar werd om elf 
uur gestart met de koffie en thee 
met iets lekkers, natuurlijk door 
een goede buur gemaakt. Maar er 
moest ook gewerkt worden. On
kruid werd tussen de stoeptegels 
verwijderd, bloembakken werden 
om de lantaarnpalen geplaatst en 
gevuld met bloemen en plantjes. 
De plukfietsen die al twee jaar 
in de straat staan werden weer 
met nieuwe plantjes en kruiden 
gevuld. Voor de creatievelingen 
was een workshop georganiseerd 
om vogelhuisjes met mozaïekte
geltjes te versieren. Het resultaat 
was prachtig. Een imker heeft een 
enthousiast verhaal verteld over 

zijn bijen en bracht ook zelfge
maakte jam mee voor de verkoop.  
Tussen de bedrijven door was er 
tijd voor een kopje soep en na 
gedane arbeid kon er nog gezellig 
worden geborreld met de nodige 
lekkernijen. Voor 's avonds werd er 
lasagne met salade gemaakt en dat 
smaakte prima.

Tot volgend jaar
Maar aan alles komt een eind. 
Om tien uur klonk de bel voor 
de laatste ronde, waarna de tent 
gezamenlijk werd afgebroken. De 
straat werd tenslotte aangeveegd 
en weer schoon opgeleverd, alsof 
er niets gebeurd was. Een gevoel 
van gezelligheid en betrokkenheid 
met elkaar bleef over.
Het is volgend jaar weer Buren
dag, doet u ook mee? Iedereen kan 
meedoen, een stichting, vereni
ging, buurthuis en buurtbewoners. 
Voor een bijdrage kun je je aan
melden bij het Oranjefonds. Op 
hun website www.oranjefonds.nl is 
meer informatie te vinden.

 I X Wil Verheggen

Aan de lasagne
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Zoek de 10 verschillen

Staart hond, Linker sok, Haar nordic Walker, Zes op trui,
Strepen joggingbroek, rood witte sneaker, horloge, bril, rode das, blikje

Aan de wandel door de 
wijk met je telefoon

Wandelen vanuit  
In De Boomtak

Wandelen is gezond. Het is onder andere goed voor je hart, 
bloedvaten, botten en spieren, cholesterol, gewicht en je 
geheugen. En niet te vergeten goed voor je humeur. Niet voor niks 
dat gezondheidsinstellingen mensen stimuleren meer te gaan 
wandelen. 

Elke maandag en dinsdag vertrekt er een wandeling 
vanuit wijkcentrum In De Boomtak.

Op maandag is de wandeling:
• Voor iedereen die minder ver en snel kan lopen.
• Maximaal een half uur.
• Ook geschikt voor mensen met een rollator.

Op dinsdag is de wandeling ±1 uur.

• U hoeft zich niet op te geven voor de wandelingen.
• Zorg dat u om 10.30 uur aanwezig bent in het wijkcentrum.
• De wandelingen zijn gratis.

Ook vanuit onze eigen wijk wordt 
hier aandacht aan besteed. Iede
re maandag en dinsdag is er een 
mogelijkheid deel te nemen aan 
een wandeling. Maar ook op eigen 
gelegenheid is het nu nog makke
lijker en leuker routes in je eigen 
wijk te lopen. Sinds kort kun je de 
app ‘Wandelen in de Wijk’ down
loaden, waar je uit meer dan 25 
verschillende routes in heel Tilburg 
kunt kiezen. Vanuit het wijkcen
trum In De Boomtak zijn twee 
routes beschikbaar, één van 4,43 
en één van 3,96 kilometer. 

Op pad in je wijk
De app is een burgerinitiatief van 
Peter Mathijssen en is in samen
werking met het Sportbedrijf Til

burg en Steunpunt Aangepast 
Sporten tot stand gekomen. Met 
deze app wordt wandelen laag
drempeliger én je leert je eigen 
wijk – of andere wijken natuurlijk  
nog beter kennen! Dus download 
de app, trek je wandelschoenen 
aan en ga op pad!

Een studio voor 
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

Flinke animo zonnepanelen
Omwonenden van het Spoorpark hebben duidelijk oren naar 
zonnepanelen die in het park komen. De aankondiging in de 
vorige wijkkrant heeft minstens twintig serieuze aanmeldingen 
opgeleverd. Op de daken van gebouwen in het park is ruimte 
voor 185 panelen. De Energiefabriek013 bekijkt nu hoe de 
panelen onder de geïnteresseerden verdeeld gaan worden. 

Met het energieproject kunnen 
buurtbewoners zonder ruim
te voor panelen op hun eigen 
dak toch zonneenergie krijgen. 
Hiervoor wordt een zogenaamd 
postcoderoosproject opgezet. 
Dit is een uitkomst voor mensen 
met een te klein dak, een dak 
dat in de schaduw ligt of omdat 
ze in een monument wonen. De 
stroom die zo opgewekt wordt 
verkoopt de Energiefabriek aan  

een energieleverancier (Essent,  
Nuon, GreenChoice etc.). De 
deelnemers krijgen dan geduren
de vijftien jaar een belastingvoor
deel over de stroom die met hun 
panelen is opgewekt. De plan
ning is dat in het voorjaar van 
2019 de gebouwen klaar zijn. 

 ĵ  Meer info op  
www.energiefabriek013.nl. 
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WIJKNIEUWS  Berichten van de gemeente 

Bent u inwoner of ondernemer in Noord-
hoek? Vindt u de toekomst van de wijk 
belangrijk? Wilt u meedenken over regels 
over natuur, gebouwen, water, bodem, 
lucht, auto- en fietsverkeer en monumen-
ten in de wijk? 

Dan bent u van harte welkom om mee te 
doen in het proefproject omgevingsplan 
Noordhoek. Stuur een mailtje naar  
omgevingswet@tilburg.nl. U krijgt dan een 
uitnodiging voor een eerste bijeenkomst in 
de Boomtak. Daar overlegt de gemeente 
met de deelnemers hoe de proef ofwel pilot 
aangepakt moet worden, wat dat betekent 
en hoe u mee zou willen en kunnen denken. 
Na de bijeenkomst kunt u zich definitief 
aanmelden. 

Meedenkers gezocht voor proef omgevingsplan 
Oefenen
De Omgevingswet gaat in 2021 in. Tot die 
tijd kunnen gemeenten al oefenen met 
het opstellen van een Omgevingsplan in 
de geest van de nieuwe wet. Het omge-
vingsplan komt in de plaats van het huidige 
bestemmingsplan. Noordhoek is door het 
college gekozen als pilotgebied voor de  
Omgevingswet. Daarmee is het de eerste  
Tilburgse wijk waar een omgevingsplan 
wordt gemaakt. In zo'n plan staat wat in 
de wijk wel en niet mag als het gaat om 
de leefomgeving. De gemeente maakt het 
omgevingsplan samen met de wijk. Zo 
komen verschillende perspectieven, kennis 
en creativiteit bij elkaar. Dat is goed voor 
de kwaliteit van het plan. De raad stelt het 
omgevingsplan uiteindelijk vast.
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Buurtgenoot bij ‘Nederland in Beweging!’
Onze buurtgenoot Iedje van Puijenbroek (68) komt iedere 
drie dagen in actie in het vroege tvprogramma ‘Nederland in 
Beweging!’, ochtendgymnastiek uitgezonden door seniorenomroep 
MAX. Olga Commandeur presenteert het programma afgewisseld 
met Duco Bauwens.

Olga Commandeur
Olga hebben we dit jaar live 
kunnen zien tijdens de viering 
van het 40jarig bestaan van 
In De Boomtak. Die feestdag 
begon ‘s morgens om tien uur 
met ‘Boomtak in Beweging’. Net 
als op tv werden de lichamelijke 
oefeningen met niet aflatend 
enthousiasme voorgedaan. Iedje 
was daar niet bij, maar tijdens 
een van de uitzendingen van 
‘Nederland in Beweging!’ zag 
ze bij een ondertiteling dat er 
mensen gevraagd werden om die 
oefeningen op tv mee te doen. Als 
u naar dit programma kijkt, of nog 
beter, meedoet, ziet u dat achter 
Olga en Duco nog vijf mensen de 
oefeningen meedoen. Iedje is tot 
september 2019 een van hen.

Iedje van Puijenbroek
Iedje is ontzettend sportief, tennist 
veel en doet wekelijks aan Zum
ba en linedance op Indonesische 
muziek. De oproep daagde haar 
uit. Ze was niet de enige, er waren 
maar liefst 150 belangstellenden 
voor de auditie uitgenodigd. Van 
die 150 belangstellenden bleven 
er maar drie oefengroepjes van 
vijf mensen over en tot Iedjes gro
te verrassing viel ze in de prijzen.  
In de oefengroepjes moest ze vol 
aan de bak. Tijdens een weekend 
in mei en twee weekenden in juni 
zijn de opnamen gemaakt. Dat was 
hard werken van acht tot zes uur. 
De dag begon met de makeup en 
technische voorbereiding. Daarna 
begonnen de oefeningen. Omdat er 
niet getranspireerd mocht worden, 
was het erg koud in de opnamestu
dio. Iedje vond het vreselijk leuk om 
te doen en is lovend over de manier 
waarop voor drinken en eten werd 
gezorgd. Regelmatig moesten op
names opnieuw gedaan worden 

voordat de regisseur tevreden was 
De hele dag was je bezig en wat  
’s avonds restte was, naast tevre
denheid, de spierpijn. Per dag 
werd en er acht afl ever  ingen op   ge 
nomen. Iedje was voor de eer  ste 
keer te zien op vier sep tember jl.  
Ze krijgt van veel mensen die haar 
op tv gezien hebben leuke reacties 
en ze is blij en gelukkig met haar 
goede gezondheid en dito conditie.

Kom in beweging!
Wanneer u zich laat uitdagen om 
’s ochtends mee te doen, dan zult 
u haar nog vaak op tv zien. Mocht 
u overigens het programma in 
de ochtend te vroeg vinden, dan 
kunt u nog altijd met de herhaling 
meedoen of bij ‘uitzending gemist’ 
kijken. Door de oefeningen mee 
te doen behaal je al de helft van 
de norm van 30 minuten, die je 
dagelijks voor je gezondheid zou 
moeten bewegen.

 X Wil Verheggen

In
De
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Een fijn thuis, wat is daarvoor nodig?
In het project 'Fijn Thuis' onderzoeken wij hoe wij 
mensen zouden kunnen helpen. Mensen vinden het 
belangrijk om contacten te hebben met anderen.  
Wat voor activiteiten zou u in uw eigen buurt willen 
hebben zodat dat mogelijk wordt?

Werkgroep Fijn Thuis is een 
initiatief van ContourdeTwern, 
Wonen Breburg, Thebe, Le
denvereniging Thebe Extra en 
wijkraad De Noordhoek. Wij 
willen inwoners van Tilburg in 
hun eigen wijk een fijn thuis 
bezorgen. Door middel van 
een enquête wil de werkgroep 
antwoord krijgen op de vraag 
aan welke activiteiten u be
hoefte heeft. Op verschillende 
adressen zal de vragenlijst van 
'Fijn Thuis' worden getest. De 
bewoners van de flats aan de 
Hart van Brabantlaan kunnen 
als eerste een vragenlijst ver
wachten. 

Voor andere bewoners van de 
wijk liggen enquêtes klaar in 
wijkcentrum In De Boomtak. 
Op deze vragenlijst kunt u 
aangeven wat voor activitei
ten u graag in uw buurt ziet. 
Misschien mist u iets of kunt u 
bepaalde activiteiten niet be
reiken en wilt u hierbij onder
steund worden. Met de uitkom
sten van de vragenlijst gaan we 
kijken wat er in uw buurt nodig 
is om een fijn thuis te bevorde
ren voor zoveel mogelijk inwo
ners. In deze wijkkrant zullen 
wij u op de hoogte stellen van 
de reacties van de enquête.

 X Werkgroep 'Fijn Thuis'

Social Fence gaat er komen
Half oktober heeft het bestuur van wijkcentrum In De Boomtak 
de toezegging ontvangen van het Dr. C.J. Vaillant Fonds voor de 
financiële bijdrage van bijna 7000 euro voor de realisatie van het 
Social Fence.  

Met de eerdere toezegging van de 
gemeente Tilburg (10.000 €), het 
Oranje Fonds (10.000 €), Stich
ting Thebe (2000 €) en een eigen 
bijdrage van de samenwerkende 
partners (KDV De Kleine Boom, 
De Herbergier en In De Boomtak) 
is het benodigde bedrag voor de 
uitvoering van het hekwerk rond.

Een hek met zitplaatsen aan 
weerskanten
Het Social Fence is een concept 
dat al een jaar of negen bestaat. 
Het is een Nederlandse uitvinding 
waarvan er inmiddels zo’n vier ge
plaatst zijn. Voor de oudere bewo
ners van De Herbergier zorgen de 
kinderen van De Kleine Boom voor 
vreugde en afwisseling. Vooral in 
de zomermaanden kijken de be
woners graag vanaf het terras naar 

de spelende kinderen. Het zicht 
wordt op dit moment ontsierd 
door een aftands hek met plastic 
tussen de spijlen. Dat het hek als 
lelijk element in de mooie geza
menlijke tuin aan vervanging toe 
is, daar waren De Herbergier en 
In De Boomtak het snel over eens. 
Als vervanging is gekozen voor het 
innovatieve Social Fence, een hek
werk met zitplaatsen aan beide 
kanten, waardoor op een makkelij
ke manier contact kan worden ge
maakt. De afscheiding blijft, maar 
door de speelse inrichting van het 
hek kun je, al zittend, vanaf beide 
kanten naar elkaar kijken en met 
elkaar praten.

Met de bouw van het Social Fence 
wordt waarschijnlijk in het vroege 
voorjaar van 2019 begonnen.

Wonen in de binnenstad
In deze wijkkrant hebben we regelmatig aandacht voor de 
monumentale gebouwen in onze wijk. Daarbij gaat het vaak over 
statige huizen, oorspronkelijk wellicht gebouwd als woning, maar 
waar nu bedrijven in gevestigd zijn. Grappig dat liefde voor een 
bescheiden optrekje aanleiding kan zijn voor een ingezonden brief:

‘‘Als geboren en getogen Tilburgse 
heb ik altijd iets gehad met 'de stad' 
in de ruimste zin van het woord.  
Op het Besterdplein ben ik gebo
ren en getogen, dus dicht bij het 
centrum, maar toch nét niet in 'de 
stad'. Dicht bij huis kon vanalles 
gekocht worden, maar voor de leu
ke dingen en het 'gruyteren' (heen
enweer wandelen van de winkel 
van De Gruyter aan de Markt naar 
die op de Heuvel Red.), liepen wij 
tòch naar de stad en dat was altijd 
gezellig! Die fascinatie heb ik steeds 
gehouden, ook nadat ik met Chris 
trouwde. Hij kwam uit de Noord
straat. Samen gingen we in 't Zand 
wonen en tien jaar later verhuisden 
we naar TilburgNoord. Heimwee 
naar de binnenstad bleef knagen.

Vijfentwintig jaar later kregen we 
de kans..... We kochten een huisje 
uit 1854. Het was in een erbarmelij
ke staat en reeds vijfentwintig jaar 
onbewoonbaar verklaard. Door 
twee aannemers werd het naar 
onze zin verbouwd in oude stijl. 
Het werd ons droomhuis en we 
wonen er nu al bijna vijfentwintig 
jaar. Het is heel fijn om te wonen 
in de binnenstad! Er is altijd wat te 
doen en iedere dag komen we be
kenden tegen. Voor de dagelijkse 
boodschappen loop ik een paar 
meter, alle winkels zijn dichtbij. De 
vele terrasjes nodigen ons uit voor 
een pilsje. Over de drukte hoor je 
ons niet klagen, want het was écht 
onze hartewens om in de binnen
stad van Tilburg te gaan wonen!’’

 X Inez Tuerlings - Van den Elsen
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De paters van Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu (MSC) droegen 
een vignet met een rood hart op hun habijt. Vandaar dat wij 
Tilburgers ze heel gewoon Missionarissen van Heilig Hart of Rooi 
Harten zijn gaan noemen. De missionarissen leefden grotendeels 
zelfvoorzienend, met gevoel voor commercie en agrarisch werk. 
Maar tegelijkertijd stonden ze met beide benen in de internationale 
geestelijke samenleving. 

Groeten uit de wijk, vroeger en nu

De missionarissen van Rooi Harten 
werden op missie uitgezonden naar 
alle uithoeken van de wereld, o.a. 
Melanesië en Micronesië, Brazilië, 
NederlandsIndië en Filippijnen. De 
congregatie was ooit werkzaam in 
53 landen! Missionarissen vertelden 
op scholen spannende verhalen 
over hun missiewerk. Ook stonden 
ze bekend om hun missietentoon
stellingen met souvenirs uit de hele 
wereld. 

De congregatie die in 1854 is ge
sticht door de Franse kapelaan Ju
les Chevalier, vestigde zich in 1882 
in Tilburg. Eerst in de voormalige 
lakenfabriek van de firma Schrep
pers aan het Wilhelminapark. Daar
na werd het imposante Missiehuis 

aan de Bredaseweg in gebruik ge
nomen. Op 13 augustus 1890 werd 
het Missiehuis ingewijd en konden 
de missionarissen hun verhuisdo
zen en koffers uitpakken.

Bidden kon hier aan de Bredaseweg 
pas vanaf 1897 want toen kwam 
de kapel gereed. Het interieur van 
deze prachtige kloosterkapel is nog 
in tact en goed bewaard gebleven. 
De gedecoreerde muren bestaan 
uit vroeg art decoachtige muur
schilderingen, in de spitsboogven
sters zitten nog de originele kleuri
ge glasinlood ramen. Uniek voor 
deze kapel is dat zich onder de mar
meren vloer enkele zalen bevinden. 
Toen de missionarissen hier nog 
woonden, kon je in het souterrain 

van de kerk stemmen in het hier ge
installeerde stembureau.
Architect A. de Beer ontwierp het 
missiehuis.  Hij werd in zijn inspi
ratie bijgestaan door de bekende 
architect P.J.H. Cuypers. Die cor
rigeerde de tekeningen en vulde 
ze aan. Cuypers is bekend van het 
Rijksmuseum en Centraal Station 
in Amsterdam én de Noordhoekse 
kerk in Tilburg (zie Wijkkrant De 
Noordhoek, jaargang 43, nr 4).

Slim commercieel als de paters 
waren, richtten ze in 1922 een ei
gen drukkerij op, onder meer voor 
enkele van hun eigen uitgaven. De 
paters schreven over taal, volk en 
culturele zaken. Ze waren goed op
geleid, hadden verhalen uit eerste 
hand van over de hele wereld, dus 
dat liep wel. En het Missiehuis hield 
er natuurlijk ook een flinke kloos
terbibliotheek op na met meer 
dan twintigduizend titels. Veel bij
zondere en zeldzame werken die 
uiteindelijk bij de Theologische 
Faculteit, het Religieus Museum in 

Uden en het Stadsmuseum Tilburg 
belandden. 

Ook de missionarissen kwamen 
op leeftijd. Hun aantal en zelfred
zaamheid namen in rap tempo af. 
Een deel van het Missiehuis werd 
daarom verbouwd tot kloosterver
zorgingshuis. Grote delen van de 
kloostertuinen werden afgestaan 
en verkaveld tot groentetuinen van 
tien bij tien meter. Vanaf de nieu
we grens tot aan het klooster werd 
voor en door de missionarissen een 
prachtige tuin aangelegd. Geen 
aardappels rooien, maar wandelen 
in een monumentale kloostertuin. 
In 2008 was het aantal gepensio
neerde paters tot minder dan twee 
dozijn afgenomen. De bewoners 
verhuisden naar diverse locaties 
in de stad. Het ‘Missiehuis Rooi 
Harten’ kwam in 2010 in het bezit 
van Naber, v.d. Berg, Eijsenman en 
Jacobs, Woningcorporatie TBV Wo
nen en ontwikkelaar Van der Wee
gen. Volgens gemeentelijk besluit 
mochten er appartementen en hui

 I Chris Oomes
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Ingrediënten  
• 750 gram zuurkool
• 1 dl witte wijn
• 100 gr roomboter
• 900 gram pompoen
• 1 ui   
• 1 appel
• olijfolie
• 1 theelepel paprikapoeder 

(gerookt)
• 175 gram (vega) spekblokjes

Zuurkool-pompoen 
lasagne ovenschotel

Bereiding
•  Kook de zuurkool ongeveer 20 minuten in een bodem witte wijn  

en een klont roomboter.
•  Was ondertussen de pompoen, ontdoe ze van de pitten en snijd  

ze in grove stukken.
•  Fruit de stukken in de rest van de boter en laat ze gaar worden  

met een laagje water en met de deksel op de pan tot de  
pompoen zacht is.

•  Snipper de ui en snij de appel in blokjes en bak deze 2 minuten 
samen in wat olijfolie met gerookt paprikapoeder.  
Bak de spekjes mee, dat is zo klaar.  

•  Rasp de oude kaas en vet alvast een ovenschaal in.  
Laat de zuurkool uitlekken in een zeef.

•  Als de pompoen gaar is afgieten.. Stamp de pompoen tot een  
mooie gladde puree, dat kan met een staafmixer.  
Roer de crème fraîche door de pompoenpuree.

•  Leg eerst een dun laagje zuurkool op de bodem van de ovenschaal, 
strooi daar dille en tijm overheen, dan een laagje pompoenpuree 
en hierover de uitgebakken spekjes en herhaal dit telkens tot het 
bakblik vol is.

•  Breng op smaak met wat peper. Als laatste de geraspte  
oude kaas erover en dan in de voorverwarmde oven,  
15 tot 20 minuten op 200 graden.

Serveer met rucola en eet smakelijk!

Uit Geerts 
receptenboek

Dit gerecht is echt superlekker. De zachtzoete pompoenpuree 
combineert geweldig met de zuurkool, het hartig gefruite uitje 
en de friszoete appel. Je zou deze herfstschotel ’s morgens  
kunnen voorbereiden en pas afbakken na een flinke herfst
wandeling. Er is maar een nadeeltje aan dit gerecht: het is 
weliswaar koolhydraatarm, maar voor je het weet schep je  
nog een keertje op en heb je weer een beetje te veel gegeten.

• 150 gram geraspte oude kaas
• 125 ml crème fraîche
• peper, tijm en dille
• 75 gram rucola  

zen worden gebouwd in de tuin. De 
appartementen moesten ‘levens
loopbestendig’ worden, er moch
ten geen flats komen en er zouden 
zo veel mogelijk planten in de tuin 
behouden moeten blijven. Wie wil 
kan met eigen ogen aanschouwen 
of aan dat besluit is tegemoet ge
komen. Want de ‘tuin’ is volgens 
dit besluit ook gewoon openbaar 
toegankelijk. 

In het Missiehuis kwamen ook 
kantoren en studentenkamers  
(verbonden aan huiswerkbegelei
ding Ready to School). In 2014 ves
tigde toprestaurant Monarh zich in 

de oude keuken en refter (eetzaal) 
van het missiehuis.

Op het perceel van Rooi Harten 
is nog een bescheiden kerkhofje 
met een kerkhofhuisje. Overleden 
geestelijken rusten hier sereen, met 
goed uitzicht op de kloosterkapel.

 ĵ Uw ansicht in deze rubriek? 
Wie heeft er leuke, mooie of interes-
sante ansichtkaarten met afbeel-
dingen uit onze wijk die geschikt zijn 
voor deze rubriek? Stuur de ansicht, 
of een foto ervan met uw naam en 
adres naar de redactie.

3e dinsdag van de maand
Een van de nieuwe activiteiten die vanuit In De Boomtak worden 
georganiseerd is fietsen op elke 3e dinsdag van de maand. Bij het 
ter perse gaan van deze wijkkrant heeft de tocht van oktober 
(tevens de laatste van dit jaar) reeds plaatsgevonden, maar een 
kort verslag van de reisleider zal u misschien stimuleren om aan 
te haken als in maart volgend jaar de draad weer wordt opgepakt.

Rinie Huijbrechts schrijft ons het 
volgende: 'Het was de eerste keer 
dat er een nieuwe activiteit geor
ganiseerd werd. Alle begin is moei
lijk en er waren een paar schoon
heidsfoutjes. Maar die kunnen we 
oplossen door die te verbeteren. 
Ik heb veel positieve reacties ge
kregen van de deelnemers: 'Een 
mooie tocht, met gezellige deel
nemers.'
Leuke mensen leren kennen, dat 
is ook belangrijk toch? Ook was 
er een hele leuke reactie van de 
deelnemers toen we bij de ouders 

van een van de fietsers koffie gin
gen drinken. Die verrassing had 
ik lekker geheim kunnen houden.  
Ik hoop dat we het volgend jaar 
weer van die mooie fietstoch
ten kunnen gaan maken door de 
mooie natuur in de omgeving 
van Tilburg. We beginnen weer in 
maart 2019.'

En wie weet, als het eind novem
ber nog steeds zomers warm 
is, gaat ook die tocht wellicht  
gewoon door!

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar 
op (013) 822 65 27. Ook als u niet 
of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informati e en 
een grati s uitvaartwensengids 
op www.monutatomvandijk.nl.

Ieder mens is bijzonder...
en verdient een uniek afscheid.



14  |  Wijkkrant De Noordhoek

De Bomenbuurt kent zes rijksmonumenten, de wijk CentrumWest 
aan de overkant van de Noordhoekring heeft er tweeëntwintig.  
In het vierde nummer van ‘De Noordhoek’ is aandacht besteed 
aan Villa de Vier Jaargetijden. Nu is het gebouw van de Tilburgsche 
Spaarbank aan de beurt. Een zeer karakteristiek en dominant 
gebouw op de vijfsprong aan de Noordstraat.

Het verhaal van de Tilburgsche Spaarbank

Deze bank vond haar oorsprong in 
het Tilburgse Departement van de 
Nederlandsche Maatschappij ter 
Bevordering van de Nijverheid. Die 
Maatschappij organiseerde in de 
negentiende eeuw de eerste nati
onale nijverheidstentoonstellingen 
en bouwde onder meer musea, 
scholen en arbeiderswoningen. De 
Maatschappij benaderde in 1869 
haar departementen met de vraag 
om spaarbanken op te zetten. In 
Tilburg werd hiervoor een oprich
tingscommissie opgericht. Deze 
bestond uit Tilburgse notabelen 
die voortvarend te werk gingen: 
in 1871 was de bank een feit en 
eenmaal opgericht scheidde de 
bank zich af van de Maatschap
pij en ging verder onder de naam 
Vereniging tot Instandhouding 
der Spaarbank te Tilburg. Pas in 
1910 vestigde de bank zich in het 
nieuwe gebouw aan de vijfsprong. 
De bank kreeg al gauw filialen in  
‘t Goirke, ‘t Zand, Wandelbos en 
Heikant. In 1974 verhuisde het 
hoofdkantoor naar de Tivolistraat. 
In die jaren werd het steeds moei
lijker als pure spaarbank te blijven 
bestaan en werden alle bankzaken 
in 1990 afgestoten naar de Ra
bobank en werd de Tilburgsche 
Spaarbank opgeheven. 

Het gebouw van de Tilburgsche 
Spaarbank is een ontwerp van 
de in Tilburg werkzame architect 

Cees van Hoof, ontwerper van za
kelijke gebouwen en kerken. Zo is 
de voorgevel van de Heikese kerk 
van zijn hand en ook de heren
huizen aan de Spoorlaan 386388, 
om maar een paar ontwerpen in 
Tilburg te noemen. Veel van zijn 
ontwerpen hebben de status van 
rijksmonument gekregen.
Door de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed wordt het pand uitgebreid 
beschreven: ‘De gevels zijn opge
trokken uit machinale baksteen 
met decoratieve elementen van 
hardsteen en zandsteen en gekrul
de smeedijzeren sierankers. Op de 
zadeldaken liggen leien in maas
dekking. De afgeschuinde hoek 
aan de vijfsprong wordt geaccen
tueerd door een drielaags torentje 
met spits. Aan weerskanten hier
van bevinden zich vijf traveeën, 
waarvan de twee hoektraveeën 
worden bekroond door een trap
gevel. De gevel is ter plaatse van 
de toren aan de rechterzijde, de 
Noordstraatgevel met de beide en
trees, rijker gedetailleerd. De gevel 
aan de Noordstraat heeft een ba
sement van hardsteen, dat aan de 
Korte Schijfstraat is van baksteen.’ 
Verder wordt beschreven: ‘Tussen 
de etages bevindt zich een smalle 
rand siermetselwerk gevat tussen 
gele baksteen. Ter hoogte van de 
toren bevindt zich hier een mar
mermozaïek van lichtgrijs met 
zwarte belettering. De naam Ver

eeniging Tilburgsche Spaarbank is 
aldus vereeuwigd.’

Eind vorige eeuw werd het pand 
intern verbouwd. In de periode 
hierop volgend was de Spaarbank 
lange tijd een crèche, daarna heeft 
er zich een aantal jaren een winkel 
met interieurobjecten in gevestigd. 
Nu heeft het pand met stadscafé de 
Spaarbank een horecafunctie. Van 
het interieur zijn nog veel elemen
ten bewaard gebleven, met name 

 I Chris Oomes

de glasinlooddeuren zijn erg fraai 
en geven het een bijzonder accent. 
Vanwege de stedenbouwkundige, 
cultuur en architectuurhistorische 
waarde en vanwege het bijzondere 
materiaalgebruik en ornamentiek, 
in het bijzonder het torentje op de 
hoek, is het een rijksmonument en 
maakt het gebouw terecht deel uit 
van een van rijkswege beschermd 
stadsgezicht.

 X Wil Verheggen
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Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand

Wijkcentrum In De Boomtak 

Reserveringen:  office@deboomtak.nl
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur 
Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnostiek Brabant en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

Boomstraat 81  •  5038 GP Tilburg  •  013-5430920  •  www.deboomtak.nl  •  info@deboomtak.nl 

Maandag
13.00 - 15.00 Lunch (laatste maandag van de maand)

14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo (tweede maandag van de maand)

18.00 - 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
13.00 - 16.00 Fietstocht (derde dinsdag van de maand)

14.00 - 15.00  Moedergym
14.00 - 15.00 Stoelyoga
17.30 - 18.30 De Eeterij In De Boomtak
19.30 - 21.30 Kunstclub (oneven weken)

20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak
20.00 - 22.00 Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)

20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki Jitsu
20.30 - 22.30 Schilderclub De Boomtak

Donderdag
09.30 - 10.45 Yoga 
09.30 - 11.30  Computercursus
10.30 - 12.30  Vergadering Bestuur Noordhoek  

(eerste donderdag van de maand)

12.00 - 13.30 PC-Consult
13.30 - 15.30 Schilderclub De Boomtak
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)

14.00 - 16.00 Spelletjesmiddag
20.00 - 22.30 Biljartvereniging ‘t Lapke (oneven weken)

20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 - 23.00 Café Francais (eerste donderdag van de maand)

Vrijdag
09.30 - 12.00  Schilderen (M. van de Heijkant)

13.30 - 16.00 Koersbal
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, ContourdeTwern

Zaterdag:
10.30 - 11.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
11.00 - 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 - 12.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
13.00 - 17.00 Repair Café (derde zaterdag van de maand)

Zondag:
14.00 - 18.00 Live In De Boomtak (laatste zondag van de maand)

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
10.00 - 11.15  Vaya Yoga
13.00 - 17.00  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
19.30 - 22.30 Darten 
19.00 - 20.00 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
20.00 - 21.30  Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

M. Gommers

MANUELE THERAPIE
ADEM- EN ONTSPANNINGSTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

P. E
mons


