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Eerste Michelinster landt in onze wijk
Vlak voor kerst was het dan zover: dik feest in restaurant
Monarh aan de Bredaseweg in het voormalige missiehuis van de
Missionarissen van het Heilig Hart, beter bekend in Tilburg als de
Rooi Harten. Dit was de dag waar veel restaurateurs reikhalzend
naar uitzagen: de bekendmaking van de Michelinsterren in
Nederland. Na jaren kanshebber te zijn geweest, is de ster dan nu
eindelijk door Monarh verzilverd. De eerste ooit in Tilburg.
De chef-kok is de sympathieke
Paul Kappé (33). Hij werkt met
een team van acht personen, van
wie vier stagiaires die een jaar blijven. Ze moeten alles wat daar de
pot schaft kunnen maken. De ster
is persoonsgebonden en hoort bij
de chef. Chef Paul spreekt gepassioneerd over zijn werk. Hij hoort
bij de jonge generatie topkoks.
Ze zijn modern, hebben durf, laten
zich inspireren door invloeden uit
de hele wereld en beschikken over
veel technieken. Zijn inspiratie
krijgt hij als hij nieuwe gerechten
bedenkt en maakt door ze te proeven en hiermee te experimenteren
totdat het perfect is. Zijn gerechten zijn werkelijk prachtige, heerlijke, culinaire kunstwerkjes.

van het weglaten beheerst. Een
recente zaak, maar het was alsof de
zaak al tien jaar stond. Sterke keuken. Alles is gewoon perfect. Mooi

stuk vlees, mooie garnituur. Ook de
kunst van het weglaten. Heel volwassen voor zo’n jonge zaak.’

Kookkunsten
Monarh opende zijn deuren in
december 2015. De naam is een
verbastering van Monastery Rooi
Harten. Het restaurant heeft een
serene fraaie uitstraling, veel licht,
wit met gewelfde plafonds met
fraai stucwerk. Als je het restau-

rant binnenkomt, krijg je eerst een
inkijkje in de keuken. Daar leeft
een hooggestemde culinaire ambitie. En met de beoordeling met
een Michelinster kan het culinair
talent van Monarh met zijn hele
keukenploeg en overig personeel
het jaar 2019 goed inzetten!
II Wil Verheggen
:: Chris Oomes

In cognito
Een ster krijg je niet zomaar. Eerst
komen inspecteurs van Michelin
anoniem eten en brengen verslag
uit aan hun baas, Werner Loens.
Deze beslist uiteindelijk welke chef
een ster krijgt. Monarh hoorde bij
zijn meest opmerkelijke ontdekkingen in 2018. Hij zei over Monarh: ‘Een keuken die ook de kunst
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Buurtbewoners werken samen met
gemeente verder aan omgevingsplan
Vanaf 2021 geldt in heel Nederland de nieuwe Omgevingswet.
De wet voegt vele wetten en regels samen tot één overzichtelijke
wet. Het gaat om regels voor het fysieke domein, onze
leefomgeving. Deze wet verplicht gemeenten om een visie te
ontwikkelen voor de hele gemeente. Tilburg stelde in 2015 de
“Omgevingsvisie Tilburg 2040” op. In deze visie staat hoe Tilburg
onder andere duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid van de
stad en de wijken wil ontwikkelen. Deze visie wordt vervolgens
vertaald en concreet gemaakt met een omgevingsplan. Hierin
staan regels over wat wel en niet mag in de wijk, perceel of pand.

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek.
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 wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
 www.stichtingnoordhoek.nl
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Adverteren in de krant?
Neem contact op met
geert.seebregts@telfort.nl

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 14-2-2019 naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Draag bij aan je wijkkrant!
Vind je het leuk af en toe een stukje te schrijven? Heb je een goed idee dat je
met je wijkgenoten wil delen? Stuur het naar wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Tilburg wil ervaring opdoen met
het omgevingsplan door een pilot
in Noordhoek. De gemeente heeft
Noordhoek gekozen, omdat de
wijk een ‘makkelijke casus’ lijkt. Er
zijn in onze wijk weinig fysieke problemen of ontwikkelingen. De gemeente ziet ons als voorbeeldwijk.

stoepen en toegankelijkheid voor
mindervaliden, behoud van grotere bomen, verkeer- en parkeer
overlast,
studentenhuisvesting,
onderhoud historische panden,
speelvoorzieningen, beperken dan
wel uitbreiden hoogbouw en energiemaatregelen.

Eerste inventarisatie
Afgelopen zomer is een eerste gesprek geweest met de wijkraad.
Vervolgens is er in september een
wijkwandeling georganiseerd. Het
doel hiervan was een eerste inventarisatie van onderwerpen. Onder
andere de Pijnboomstraat, Lindeplein, Vormenrijk, Kloostertuin,
Hagelkruisplein en locatie Watertoren zijn opgevoerd als aandachtspunten.

Komende jaren
In 2019 gaat de gemeente met de
vertegenwoordiging van de wijk
verder werken aan het omgevingsplan voor onze wijk. In 2020 moet
het plan worden vastgesteld door
de gemeenteraad. In 2021 wordt
het omgevingsplan Noordhoek
uitgebreid naar heel Tilburg.

Met elkaar in gesprek
13 december organiseerde de gemeente een buurtgesprek in de
Boomtak. Ongeveer 50 buurtgenoten gingen in gesprek over
de toekomst van Noordhoek. De
eerste inventarisatie werd getoetst
en aangevuld. Bijvoorbeeld smalle

ĥĥ Uiteraard houden we jullie op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Je kunt ook zelf contact opnemen
met de gemeente over de pilot:
omgevingswet@tilburg.nl.
Voor meer informatie over de
omgevingswet kun je kijken op
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

II Laurens Elzinga
:: Chris Oomes
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De Synagoge, een bijzonder rijksmonument
In de Willem II straat staat een opmerkelijk gebouw, bijzonder en
apart in zijn bouwstijl. Het is de Synagoge van de Liberaal Joodse
gemeente Brabant. Het gebouw herinnert aan de geschiedenis van
de Joodse bevolkingsgroep in Tilburg.

De eerste Joodse inwoner van
Tilburg vestigde zich in 1767. Hij
was afkomstig uit Oisterwijk.
Vanaf 1791 kwamen meer Joden
in Tilburg wonen. Dit aantal nam
nog toe toen, in het begin van de
19e eeuw, de textielindustrie in
Tilburg in opkomst kwam. Het
ontbrak hen nog wel aan een
eigen gebedsruimte, een synagoge.
De kleine Joodse gemeenschap
besloot in een paar huurhuizen
ruimte voor hun eredienst in te
richten, te starten aan de Nieuwe
Dijk (1814-1820), later aan de Jan
Aartestraat (1820-1835), daarna
in de Zomerstraat (1835-1874). In
1873 werd begonnen met de bouw
van een eigen synagoge aan de
Comediestraat, nu Willem II straat,
die een jaar later in gebruik werd
genomen. Pas in 1914 kwam er
een aanbouw met een ritueel bad,
het Mikwe. Hiervan werd zowel
door vrouwen als door mannen en
kinderen gebruik gemaakt. Bij dit
ritueel ging men helemaal kopje
onder en werden vaste gebeden
gezegd. Het doel van het rituele
bad is niet de lichamelijke, maar de
spirituele reinheid.

Groei en verlies
In het begin werden de
overledenen nog begraven op
het Joodse kerkhof in Oisterwijk.
Vanaf 1858 geschiedde dat op het
eigen kerkhof aan de Delmerweg.
De Joodse gemeenschap in
Nederland en dus ook in Tilburg
werd langzaam groter. Dat gaf toch
wat spanningen. Overeenkomstig
de
toenmalige
(katholieke)
tijdsgeest werd het in 1865 voor
katholieken verboden om met
joden om te gaan en verschenen
er met regelmaat antisemitische
teksten in de katholieke pers. Zelfs
de joodse begrafenissen werden in
Tilburg ruw verstoord. Na een grote
rel in 1886 kregen de begrafenissen
tot 1940 zelfs politie-escorte. Toen
brak de oorlog uit, met voor de
Joodse gemeenschap dramatische
gevolgen. Een deel van de Joodse
bevolking kon een onderduikadres
vinden, maar veertig procent werd
door de nazi’s gedeporteerd naar
concentratiekampen en vermoord.
Later speelde ook vergrijzing en
ontkerkelijking een belangrijke
rol in de verdere afname van het
aantal leden.

Herstel
Het onderhoud van het gebouw
kon niet meer worden opgebracht.
De kleine vergrijsde gemeenschap
zag zich genoodzaakt de synagoge
in 1976 voor een gulden aan de gemeente over te dragen. Na een tijd
van leegstand en gebruik als opslag en zelfs als paardenstal, werd
de synagoge ook weer voor een
gulden van de gemeente teruggekocht. Het gebouw werd grondig
gerestaureerd en sinds 1998 weer
in gebruik genomen door de Liberaal Joodse Gemeente Brabant, dat
nu 45 gezinnen telt. Deze komen
uit Brabant en zelfs van verder, zoals uit Noord-Belgïe en een klein
randje van Duitsland. Iedere twee
weken is er een eredienst, waaraan
de aangesloten gezinnen meestal trouw deelnemen. De liberale
jood onderscheidt zich sterk van
de strenge orthodoxe jood met
zijn pijpenkrullen en zwarte kleding. De liberale jood is veel vrijer
in het toepassen van de Joodse gebruiken, ieder heeft de vrijheid de
regels naar eigen inzicht toe te passen en wordt daarin gerespecteerd.
Bakstenen en oosterse
ornamenten
Het kleine bakstenen gebouw, gebouwd onder architectuur van
J. Fremau, kenmerkt zich door een
symmetrische voorgevel met tal
van versieringen. Het heeft een

gekanteelde voorgevel met vijf pinakels. In de zijgevel zien we hoge
vensters met aan de top spitse
hoefijzervormige bogen. Deze oosters aandoende ornamenten zijn
ontleend aan synagogen in Berlijn
en Dresden. In een aanbouw is het
rituele bad gebouwd. Bij de Liberaal Joodse gemeenschap zijn in
de gebedsruimte de mannen niet
van de vrouwen gescheiden. Bij
de orthodoxe joden was dit wel.
In de bouw is hier wel iets van terug te vinden. Destijds moesten de
vrouwen in een balkonruimte gescheiden van mannen de eredienst
meemaken. Nu wordt de balkonruimte gebruikt als kantoorruimte. Het interieur is stemmig en
sober. Door een kastencontructie
wordt verwezen naar de traditionele tempelindeling. Achter een
hoge kast met dubbele deuren
hangt een gordijn, het zogenaamde voorhang, waarachter zich vier
in doeken gehulde Thorarollen bevinden. Tijdens de eredienst wordt
een Thorarol uitgerold op een brede lessenaar. Tijdens de eredienst
gaat het er iets anders aan toe dan
in een kerk. Er wordt meer heen
en weer gelopen en tussendoor
gepraat. Na de dienst is er ruimte
voor sociaal contact.
II Wil Verheggen
:: Chris Oomes
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Nu in Tilburg: Yogastudio IYANNA
IYANNA biedt Hatha Yoga; de basis vorm van Yoga,
Slow Yoga; bewust in een rustig tempo yoga beoefenen,
begeleidt 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, 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 o.a. gegeven Pleiade, Nieuwlandsstraat 36
• Maandagochtend en maandag- en dinsdagavond
• In kleine groepen van maximaal 7 personen

Gratis proefles: www.Iyanna.nl | info@iyanna.nl
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

II & 	 Chris Oomes
Ansicht: Regionaal Archief Tilburg

Tot aan het einde van de 19de eeuw haalden de Tilburgers hun kooken drinkwater uit putten, riviertjes en regenwatertonnen. Niet echt
hygiënisch, het veroorzaakte veel ziekten. Maar vooral de almaar
groeiende Tilburgse industrie had behoefte aan goed en veel water.
Goede reden voor een waterleidingnetwerk én watertoren.
In 1894 gaf het gemeentebestuur
aan ingenieurs G.J. de Groot en
H.P.N. Halbertsma groen licht voor
een serieuze watervoorziening in
Tilburg. Allereerst werd de Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij
opgericht. Direct daarna werd
het aanleggen en exploiteren van
een waterleidingnetwerk én bouw
voor een watertoren een feit. Het
eerste officiele leidingwater in Tilburg werd 27 augustus 1898 getapt
door burgemeester Jansen. Vanaf
die datum konden de kruiken en
emmertjes gevuld worden met
schoon leidingwater uit een fonteintje bij het toenmalige stadhuis
aan de (Oude) Markt.

Watertoren
Toen de watertoren werd gebouwd
in 1896 en 1897, lag dat gebied bui-

ten de stad, zo’n 650 meter westelijk van het kerkhof. Er was bijna
geen bebouwing in de omgeving, de
Bredaseweg was nog niet veel meer
dan zand en stenen. Uiteraard was
er voor aanvoer van water ook een
pompstation nodig, met stoomtechniek aangedreven, en waterbassins, die nog steeds op ruim vier
kilometer afstand aan de Gilzerbaan
liggen.
Waterleiding en riolering moet in
die tijd vooruitstrevend en mooi
hebben geklonken en erg hygiënisch
ook, maar veel mensen konden dat
niet betalen. Ook de fabrikanten
waren in het begin niet zo happig,
want de tarieven waren hoog. In
1907 waren er van de 6500 huizen
in Tilburg slechts 40% op het leidingnetwerk aangesloten. Dat liep
nog niet zo’n vaart dus. Later, bij het

uitbreken van besmettelijke ziekten,
greep de gemeente haar kans om
burgers en industrie onder druk te
zetten. In 1923, bij het 25-jarig bestaan, waren bijna alle 12.000 huishoudens in Tilburg voorzien van
stromend kraanwater.

Indrukwekkend
De Tilburgers waren erg content
met hun mooie karakteristieke toren. Hij was groot en pompeus: 50
meter hoog, 12 meter in doorsnee.
Met een indrukwekkend waterreservoir van maar liefst 1000 m3
was de Tilburgse watertoren lang
de grootste van Noord-Brabant. De
Tilburgse wol- en textielfabrieken
zouden veel water gaan afnemen,
dus daar hoorde een dito groot reservoir bij. De fraaie sierkantelen
vormde de kroon op deze fraaie creatie, mooi eerbetoon aan de tijd dat
koning Willem II hier nog vertoefde.
Via de typische traptoren met koperen puntdak, aan de zijkant van de
toren, kun je met een nauwe wenteltrap naar het dak voor een prachtig

uitzicht op de omgeving. Het pand
direct naast de watertoren kwam in
1903 gereed. Dit woonhuis en kantoor is van de Tilburgse toparchitect
Jan van der Valk.

Uitkijkpost
Gedurende de tweede wereldoorlog bleef de watertoren gewoon in
functie. De Duitsers gebruikten de
toren als een uitkijkpost, ideaal om
vliegtuigen waar te nemen. En strategisch vanwege de direct ernaast
gelegen Kromhoutkazerne en Missiehuis. De Duitsers probeerden bij
de bevrijding op 26 oktober 1944 de
watertoren op te blazen. Dat lukte
gedeeltelijk, er waren zware beschadigingen aan het dak en rondom het
waterreservoir. Helaas is er toen wegens beperkt budget en onkundige
werklui een eenvoudige restauratie
uitgevoerd, waardoor de karakteristieke oorspronkelijke kantelen zijn
verdwenen. Pas in 2007 werd de watertoren na 110 jaar trouwe dienst
en als een van de allerlaatste in
Nederland, buiten gebruik gesteld.
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Panoramatoren gaat het Spoorpark
Behalve zeven enthousiaste kwartiermakers krijgt het Spoorpark
nóg een blikvanger. Een panoramatoren van 36 meter die boven
het park uittorent en de Kempen figuurlijk met de stad verbindt.

De tekeningen van de toren doen
bij veel wandelaars uit de regio
wellicht een belletje rinkelen. Dat
klopt, want het ontwerp voor de
Kempentoren is geïnspireerd op
de Flaestoren die sinds 2011 in
landgoed De Utrecht staat op de
grens van Esbeek en Lage Mierde.
Deze uitzichttoren is gerealiseerd
door een groep maatschappelijke
organisaties en bedrijven uit de
directe omgeving van De Utrecht.
Dezelfde club is vanaf het begin
betrokken bij de plannen voor het
Spoorpark en de voorlopers ervan,
het Hart van Brabantpark.
De torenbouwers liepen al langere
tijd met het idee rond om een link
tussen stad en platteland te maken,
in dit geval dus De Kempen. Een
kopie van de Flaestoren zou niet

alleen een prachtige uitstraling
en attractie voor het Spoorpark
zijn, maar tegelijkertijd een mooi
object om de Kempen in de stad
te promoten, zo dachten zij.
Uiteindelijk werd het geen kopie,
maar een vergrote versie. In het
open landschap van De Utrecht
steekt de Flaestoren 19 meter
de lucht in, in het Spoorpark
komt er 17 meter bovenop. Ter
vergelijking: dat is de omvang van
een appartementencomplex van
meer dan 10 etages hoog. De totale
investering bedraagt om de nabij
700 duizend euro, waarvoor bij de
provincie Noord-Brabant en de
Rabobank leningen zijn afgesloten.
Tevens wordt samen met de
Stichting Spoorpark gesproken
met enkele lokale fondsen zoals

Een studio voor
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

het Tilburgse Tivolifonds en het
fonds Maatschappelijk Dividend
van de Rabobank.

Entreegeld
Stichting de Torenbouwers gaat de
toren exploiteren. De inkomsten
bestaan uit entreegeld en arrangementen. De entreeprijs is het eerste
jaar 1,50 euro, die digitaal betaald
kan worden bij het draaihek van
de toren. In overleg met de Stichting Spoorpark is afgesproken dat
bij tegenvallende bezoekersaantallen deze tot 2 euro verhoogd
kan worden. Met de gemeente
Tilburg en de Citymarketing-organisatie van de stad zijn inmiddels
afspraken gemaakt voor georganiseerde stadsbezoeken en tickets
voor minder vermogende Tilburgers. Met enkele kwartiermakers
en Kempische outdoor-bedrijven
denken de torenbouwers na over
de realisatie en exploitatie van een
tokkelbaan en een zogenaamde
hangglide-faciliteit.
De stichting achter de toren heeft
overigens geen commercieel doel:
als de opbrengsten dit toelaten,
organiseren zij vanuit de filosofie
van social return op en rond de
Kempentoren speciale projecten
en/of activiteiten.

Sponsoren
Om de toren tastbaar met de Kempen te verbinden kunnen Kempengemeenten en bedrijven uit de regio traptreden en de verschillende
bordessen of omlopen op de toren
sponsoren. De toren kent acht omwentelingen. Voor ondernemers
uit de zes Brabantse Kempengemeenten en uit de Antwerpse
Kempen is per gemeente een omwenteling beschikbaar. De bovenste omloop is geschikt om, naast
een groot bord van het Spoorpark,
passende borden met specifieke
kenmerken van de Kempengemeenten (en dorpen) te plaatsen.
Toen de plannen voor de toren
steeds concreter werden, is de
knoop doorgehakt om de toren
36 meter in plaats van de eerder
ingeschatte 19 meter te maken.
Hiermee wordt het uitzicht nog
indrukwekkender. Praktisch punt
bleek hierdoor dat de toren niet
met boomstammen omwikkeld
kan worden, zoals bij de Flaestoren
het geval is. De reden is simpel: in de
bossen van De Utrecht staan geen
bomen van de lengte. De bouw van
de toren start dit voorjaar met het
storten van het fundament. Medio
juni moet de toren klaar zijn.

Wie zijn de initiatiefnemers?
Financieel wordt de toren mogelijk gemaakt door vier
initiatiefnemers, alle gerenommeerde bedrijven uit de
Kempen.
•	
Reijrink Montage B.V., Productie en bouw van staalconstructies, Esbeek
•	
Aannemersbedrijf J.A. van
Gisbergen B.V., Hoge Mierde
•	Bouwbedrijf Gebroeders Van
Gisbergen B.V. Hoge Mierde
• Houthandel Van Dal, Esbeek

Constructies Best, Wilde Vaart
Hilvarenbeek, Luyten-Smeulders
Architecten-Tilburg, Heemkundige groep Esbeek, Land van de
Hilver (Stichting ondernemend
Hilvarenbeek), MDS Interim & Financieel Management, Matthieu
de Sevaux en Pontifax Esbeek.

Daarnaast dragen de volgende
partijen hun steentje bij: Sigma
Engineering Esbeek, Landgoed de
Utrecht (ASR) Esbeek, Tielemans

ĥĥ Meer info via
Stichting de Torenbouwers
Vrijthof 11, 5081 CA Hilvarenbeek
info@kempentoren.nl
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Het T-huis, horeca in hart van het Spoorpark
De aanleg van het Spoorpark gaat vliegensvlug en het park opent
in juni officieel de poorten. Het bijzondere aan het stadspark is
dat het voor en door Tilburgers is ontwikkeld. Uit 82 plannen zijn
8 kwartiermakers gekozen die het hart van het park gaan vormen.
In een serie presenteren alle kwartiermakers zich. Deze laatste
aflevering is het podium voor Dirk de Leeuw en Lennart Veersma,
de mannen achter het T-huis, de toekomstige horecagelegenheid
in het hart van het terrein.
Wat voor kwartiermakers zijn
jullie?
Wij zijn de heren achter de horeca
van het T-huis. Al ruim 15 jaar beste vrienden en samen goed voor
bijna 30 jaar horeca-ervaring. Vanaf
ons 16e hadden we eerst baantjes
in de afwas en zijn we vanuit daar
langzaamaan het nachtleven in
gerold. Vanuit dit nachtleven beland je vanzelf overdag in Tilburg
'Tosti-land'. Wij hebben (samen)
gewerkt bij Café Brandpunt, Studio en het stadsstrand aan de Piushaven. We wisten het altijd beter
en heel af en toe konden we ons
vinden in de manier van werken
binnen de zaak waar we ons bevonden. Stiekem hebben we altijd

gezegd: ‘Dat zouden we in onze
eigen tent wel anders doen.’
Bij het stadsstrand hadden we
geen kaders en konden we qua
sfeer creëren wat we wilden. Wanneer we hierop terugkijken is dit
positief, maar zijn we ons er zeker
van bewust dat het echte horecaniveau veel hoger kan. Op het
strand hebben we geroeid met de
riemen die we hadden. Omdat we
voor maximaal twee maanden investeringen ontvingen, was het erg
lastig om qua bediening en keuken
snel op hoog niveau te komen. Indirect is dit ook een van de redenen geweest dat we juist graag zelf
een horecatent in een park wilden
opzetten.

Met ons eerste plan zijn we uitgenodigd om te komen pitchen.
Gedurende de pitch kwamen we
er weer achter dat wij zelf graag
met zo veel mogelijk partijen een
samenwerking aan willen gaan. De
mogelijkheden van de huiskamer
van Tilburg moeten eindeloos zijn
en vanuit die gedachte is het pand
van het T-huis ontworpen. Samen
met investeerder Rien van Linschoten wordt het T-huis een mogelijkheid waarvan wij overtuigd
zijn dat we een toegevoegde waarde kunnen bieden aan het park en
daarmee ook aan de stad!

Wat is precies jullie plan voor
het spoorpark ?
Omdat we er al drie jaar mee bezig zijn, krijgen we vaak de vraag
wat we er precies gaan doen. Dit is
niet in één korte zin uit te leggen.
In wat meer woorden hebben we
dit voor ogen:

•	We zijn een volledig restaurant
waar je het hele jaar door kan
ontbijten, lunchen en dineren.
•	Er komt een aparte zaal voor
invulling van eigen avonden,
maar het is ook mogelijk deze
af te huren.
•	We hebben in het park in totaal vier kiosken, twee aan de
buitenkant en twee bovenop
het pand voor afhaal en afhuur.
•	
Een dakterras voor creatieve
invullingen en prachtige ‘zon'dagen.
•	Een groot terras voor de deur
met een 90 meter lange vlonder recht aan het water.
•	De terrassen liggen aan de ene
kant aan een bloementuin en
hebben aan de andere zijde
een enorme speelweide waar
ruimte is voor passende evenementen en spelende kinderen.

ĥĥ Lees verder op pagina 8
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ĥĥ Vervolg ‘Het T-huis: huiskamer van Tilburg in het Spoorpark’

De mannen van het T-huis Dirk de Leeuw en Lennart Veersma

Over elk onderdeel hebben wij zelf
wel een idee, maar het mooiste is
dat juist anderen ook met ideeën kunnen aankomen. Bijna alles
moet mogelijk zijn bij de huiskamer van Tilburg: het T-huis.

Wat gaan jullie bijdragen aan
het park ?
Een van de mooiste ervaringen de
afgelopen drie jaar is de samenwerking met de kwartiermakers.
Het is wat ons betreft vrij bizar te
noemen hoe eensgezind we aan
tafel hebben gezeten. Wat ons allen bindt, is dat we het Spoorpark
op nummer één hebben staan.
Iedereen beseft donders goed dat
we slechts een onderdeel zijn van
het Spoorpark en we per kwartiermaker positief aan het park moeten gaan bijdragen. Omdat er zo’n
diverse groep kwartiermakers is
uitgekozen, zijn de mogelijke kruisbestuivingen ook eindeloos. Denk
aan bedrijfsuitjes met skate-clinics, beachvolleybaltoernooitjes,
bootcamp, abseilen, kamperen en
dineren. Naast de kwartiermakers
in het park zijn er nog talloze mogelijkheden voor kwartiermakers
vanuit de stad. Foodmarktjes, edu-

Ti l
Uniek in

b u rg !

Herinneringen uit de
Bomenbuurt gezocht
Wat een bedrijvigheid hadden
we vroeger in de Bomenbuurt.
Winkelen deed je gewoon in
de Boomstraat en je kleren
kocht je in de Missionarisstraat!
Helaas zijn die winkels er niet
meer, maar de verhalen hopelijk nog wel. Daarom roept de
wijkkrant buurtgenoten op om
verhalen te delen! Kun jij meer
vertellen over bijvoorbeeld Levensmiddelenwinkel Jana van
Berkel aan Boomstraat 84, boter-, kaas-, vis- en spekhandel
Van den Hout aan de Lange
Schijfstraat 84 of kledingwinkel
Cleven Nouwens aan de Missio-

Collectie Regionaal Archief Tilburg

narisstraat, laat het dan weten.
Heb je een dierbare herinnering
aan een andere winkel, schroom
dan niet om ook herinneringen
daaraan te delen!

catie, combi’s met lokale ondernemers en verenigingen.
Dankzij de rondleidingen eind vorig jaar hebben we de buurt al wat
beter leren kennen. Toen we drie
jaar geleden de eerste openbare
vergaderingen hadden, twijfelden
we een klein beetje. Inmiddels
proeven we een hele positieve vibe
tussen de buurt en de betrokkenen
van het park. Je merkt dat er naar
elkaar geluisterd wordt en dat we
gezamenlijk proberen de komende jaren er echt iets moois van te
maken. Rome is tenslotte ook niet
in een dag gebouwd, dus met wat
vallen en opstaan gaat dat volgens
ons helemaal goed komen.

NLdoet: Stichting
Spoorpark doet mee!

Hoe zit het park er over vijf
jaar uit. Wat is je droom?
Over vijf jaar is het park prachtig
volgroeid met groen, ruimt vooral
iedere bezoeker zijn eigen afval op,
hebben we passende terugkerende
evenementen en is het park wereldwijd bekend. Niet alleen omdat
het één van de mooiste parken van
de wereld is, maar vooral omdat
het een uitnodigend park is waar
we met de hele stad dagelijks van
kunnen genieten en bijna alles kan.

Schoon voor de opening
Met de opening in zicht tijdens het
weekend van de langste nacht op 21
juni 2019 worden bergen werk verzet. Het park krijgt steeds meer zijn
vorm, er werd een start gemaakt
met de realisatie van de gebouwen. De bomen zijn geplant, alle
zitelementen geplaatst. Maar de
to-do lijst is nog lang. Daarom sluit
Stichting Spoorpark zich dit jaar
aan bij NLdoet. We gaan onkruid
wieden, vegen en zwerfvuil rapen.

ĥĥ Reacties kunnen naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
en khordijk@hotmail.com.

Stichting Spoorpark gaat aan de slag. Het park heeft een grote
schoonmaakbeurt nodig en het entreegebouw moet een likje
verf krijgen om er een waardige en frisse ontvangstruimte van
te maken. Oranje Fonds organiseert op zaterdag 16 maart voor
de 15e keer NLdoet in het hele land en wij doen mee. Kom ook
binnen of buiten meewerken!
Het Spoorparkgebouw moet nodig
van binnen worden opgeknapt; dat
wordt verven en poetsen. We zijn
ontzettend blij mee te mogen doen,
want alleen gaan we dat niet redden. Groot voordeel is bovendien
dat we allerlei nieuwe mensen leren
kennen, want iedereen is welkom.
Ben je nieuwsgierig geworden én
wil je betrokken zijn bij het grootste burgerinitiatief van Nederland?
Kom in actie op 16 maart en meld
je aan op www.nldoet.nl.

Miloncirkel slank en fit in
6x per maand 35 minuten trainen!
Kom langs voor een grátis proefweek!

– fysiotherapie
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056
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Concert in de huiskamer
van In De Boomtak

Uit Geerts
receptenboek

Stichting Kunstprojecten Tilburg presenteert op vrijdag
15 februari 2019 een concert van 'Bridget & the Goldfish' in het
wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81 in Tilburg.

Oma’s Rode Bietensoep,
een vergeten gerecht
Eén van de oudste groenten in Nederland, maar vergeten
zijn ze nog niet. Wij houden ervan en gelukkig is ouderwets
weer hip. We hebben het over rode bietjes. Deze veelzijdige
groente kan op verschillende manieren bereid worden en komt
daardoor zowel in voor- als in hoofdgerechten prima tot haar
recht.

De Stichting Kunstprojecten
Tilburg promoot kunst en cultuur
en organiseert onder andere
kleinschalige concerten. In het
verleden is de stichting al eens
gastvrij onthaald door In De
Boomtak. De laatste tijd zijn de
huiskamerconcerten ten gehore
geweest in huiskamers in de
Noordstraat en Nieuwlandstraat,
maar in 2019 zullen er een paar
huiskamerconcerten
in
het
wijkhuis te beluisteren zijn, te
beginnen dus in februari.

Speels en kritisch
Bridget van Zundert heeft een
mooie warme stem, ze zingt aanstekelijke liedjes met Franse, Engelse en Latijns-Amerikaanse invloe-

den. Liefhebbers van folk, pop en
een vleugje Franse chanson moeten zeker reserveren voor dit concert. Bridget is een fladderaar, haar
tochten hebben haar door heel Europa en Latijns-Amerika geleid. Die
sporen draagt ze nog op haar vleugels en neemt die dan ook mee in
haar muziek. Zo zingt ze graag in
het Frans, Engels en Spaans over
onbereikbare liefdes, maar ook
over de rare, onrechtvaardige wereld waarin we leven. Met haar
prachtige stem neemt ze je mee op
reis in haar kijk op de wereld.
Vrijdag 15 februari wordt ze begeleid door David Cornelissen op
mandoline, banjo en fluit en door
Roeland Uijtdewilligen op drums
en cajon en de prachtige achtergrondzang van Annamária Bomborová. Als u wilt, kunt u alvast kijken en luisteren op enkele sites wat
u deze avond kunt verwachten.
Surf naar de site: www.bridget
andthegoldfish.com en www.youtube.com/user/thisisbridget1
ĥĥ Inloop concert: 20.00 uur
Concert van 20.30 tot 21.30 uur
Entree concert: 10 euro
Reserveren concert via:
info@kunstdichterbij.nl

Deze heerlijke rode bietensoep is niet alleen een lust voor
het oog en een streling voor de tong, maar ook een bron van
gezonde voedingsstoffen. Mijn oma had de onnavolgbare
gewoonte om er een paar fijngehakte hardgekookte eieren en
julienne van augurk bij te geven. En zo gaan we oma dus ook
mooi niet vergeten.

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gram verse rode bieten
2 tenen knoflook
1 appel
2 stengels bleekselderij
1 rode paprika
1 ui
125 gram champignons
1 eetlepel olijfolie
2 liter rundvleesbouillon
2 theelepels komijnzaad

Bereiding

• 2 takjes verse tijm
• 2 laurierblad
• 1 theelepel gerookt
paprikapoeder
• 2 eetlepels balsamicoazijn
• 2 dl crème fraîche of zure room
• zout en peper

•	Snij de rode biet, knoflook, appel, bleekselderij, paprika, ui en
champignons klein.
•	Fruit de gesneden groenten in de pan met olijfolie en blus af
met drie eetlepels bouillon.
•	Leg het deksel op de pan en laat het 15 minuten zachtjes stoven.
•	Roer af en toe om.
•	Voeg nu het komijnzaad toe en laat dit nog een minuut of
twee meestoven.
•	Hierna kun je de rest van de bouillon, de tijm, laurierblad, gerookt
paprikapoeder, balsamicoazijn, plus het peper en zout naar smaak
toevoegen.
•	Breng het geheel aan de kook, zet het vuur lager en laat de massa
30 minuten zachtjes doorkoken.
•	Laat de soep afkoelen, vis de takjes en laurier eruit en pureer hem
met de staafmixer of keukenmachine glad.
•	Doe de soep terug in de pan en warm hem op.
•	Garneer de soep voor het opdienen met wat crème fraîche of
zure room en serveer er een ijskoude graanjenever bij.

Smakelijk eten!
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Winnende foto van ‘onze Chris’
Stadsfotograaf van Tilburg!
Zo mag Chris Oomes, fotograaf
voor wijkkrant De Noordhoek,
zich een jaar lang noemen.
Zijn foto was de beste in de
wedstrijd voor amateurfotografen, georganiseerd door
Citymarketing Tilburg.
Het idee voor de foto ontstond
toen Chris met zijn fotoclub AFV
Kontrast op pad was voor een
avondshoot. Hij zag een innige hereniging van een stelletje op station
Tilburg en het beeld vormde zich
in zijn hoofd. De volgende avond
ging hij terug met statief om een
'fotofilm' van een aantal seconden
te maken. Door deze lange sluitertijd vervagen alle bewegende mensen tot ze onzichtbaar zijn en blijft
het stilstaande stelletje 'alleen'
over, met fiets en koffertje.
‘Ticket to love’, de winnende foto van Chris Oomes

Voorbereiding
Chris gelooft in zo'n goede voorbereiding als basis voor een mooie
en/of bijzondere foto. Als die tijd er
is natuurlijk, bij sommige fotografie kan dat niet. Dat leert hij ook de
cursisten die sinds vijf jaar, eerst in
In De Boomtak, nu in De Nieuwe
Stede, bij hem en een collega-fotograaf de cursus fotografie/foto-in-

spiratie volgen. Door het geven
van die cursus, twee keer per jaar,
is hij zelf ook meer in de technieken gedoken en weer meer gaan
fotograferen. Zo kwam hij ook bij
de wijkkrant terecht. De uitdaging
van een journalistieke manier van
fotograferen is nieuw en vindt hij
heel leuk.

De glazenwasser in zijn ‘bak’ op het dak
van Westpoint is een prachtig voorbeeld
van de journalistieke manier van fotograferen voor onze wijkkrant.

Passie
Als kind van twaalf won Chris zijn
eerste fotocamera in een wedstrijd
en de passie was geboren. Zijn
beroep heeft hij er nooit van willen maken, maar hij is altijd veel
blijven fotograferen. Het liefst in
zwart-wit, dat sluit aan bij zijn
gevoel voor nostalgie, maar natuurlijk ook in kleur, zoals voor de
wijkkrant. Hij dwaalt het liefst met

zijn camera over straat, praatjes
maken met mensen en dan de verhalen vertellen met zijn foto's. Op
verzoek van de redactie heeft Chris
drie favoriete foto's uitgezocht.

Veel plezier met je jaar als
stadsfotograaf Chris!

Deze foto komt uit zijn serie ‘Groeten uit’
en toont een ansichtkaart uit het verleden
met hetzelfde beeld gefotografeerd in het
heden. In het bijbehorend artikel vertelt
Chris het verhaal achter de foto. Dit project had hij al een tijd in zijn hoofd en in
de wijkkrant heeft het vorm gekregen.

De laatste fase van de sloop van oude
panden in het Spoorpark, ingang oost. Het
laatste pandje dat stand heeft gehouden,
een soort David tegen Goliath, het oude
verdwijnt en daarna volgt wederopbouw.
Chris hield de plek twee dagen in de gaten
om precies het juiste moment vast te leggen.

II Fransje ter Doest

Nummer 1 2019 | 11

Vacatures vrijwilligers voor In De Boomtak
Wijkcentrum In De Boomtak zoekt versterking:
In de keuken
Elke dinsdag wordt de huiskamer
van Wijkcentrum In De Boomtak
omgetoverd tot Restaurant De Eetery. Een ploegje enthousiaste vrijwilligers bereidt dan onder leiding
van een vakkundige kok een heerlijk driegangendiner voor bewoners van de wijk. Voor 7 euro kan
men mee-eten. Daarbij wordt zo
veel mogelijk gebruik gemaakt van
verse ingrediënten. Het bestuur
van Wijkcentrum In De Boomtak
is nu dringend op zoek naar uitbreiding van het keukenteam. Wij
zijn op zoek naar gemotiveerde
vrijwilligers die zich nuttig willen
maken bij het verzorgen van de
maaltijd. Je hoeft niet per se een
keukenprins(es) te zijn, ook keukenhulpen zijn welkom. Ook zijn
we dringend op zoek naar iemand
die een coördinerende rol kan vervullen in De Eetery.

In het bestuur
Het bestuur van Stichting Beheer en
Exploitatie In De Boomtak is dringend op zoek naar versterking. Naarmate het aantal bezoekers en activiteiten in het wijkcentrum groeit,
neemt ook het aantal bestuurstaken toe. Daarom willen de huidige
bestuursleden graag een of twee gemotiveerde collega’s verwelkomen.
Wij werken als een collegiaal bestuur. Dat houdt in dat de verschillende taken en rollen wel onderling
verdeeld worden, maar dat we samen verantwoordelijk zijn voor het
gevoerde beleid. Wijkcentrum In De
Boomtak profileert zich graag als
laagdrempelige ‘huiskamer’ voor de
buurt, waar iedereen welkom is. Het
aanbod aan activiteiten is breed,
zodat we zo veel mogelijk wijkbewoners iets te bieden hebben. In
De Boomtak werkt uitsluitend met
vrijwilligers.

Wat vragen wij van jou?
•	
Je wilt je op vrijwillige basis
inzetten voor het wijkcentrum,
ten behoeve van de bewoners
van de wijken Noordhoek en
Centrum-West
•	Je hebt ervaring of affiniteit met
het koken voor grote groepen
•	Je vindt samenwerking vanzelfsprekend
•	Je bent beschikbaar op dinsdagmiddag en de vroege avond.

Wat vragen wij van jou?
•	
Je wilt je op vrijwillige basis inzetten voor het wijkcentrum,
voor de bewoners van de wijken
Noordhoek en Centrum-West
•	Je hebt ervaring of affiniteit met
het werken in een vrijwilligersorganisatie
•	Je hebt enige bestuurservaring
•	Je beschikt over de capaciteiten
om zelfstandig taken te plannen en uit te voeren
•	Je vindt samenwerking vanzelfsprekend
•	Je bent ongeveer twee dagdelen
per week beschikbaar en op
flexibele tijden inzetbaar.

Wat bieden wij jou?
•	Je vormt een onderdeel van een
gezellig en vriendelijk team van
vrijwilligers
•	Je eet natuurlijk gratis mee.
ĥĥ Heb je interesse om ons keukenteam
te komen versterken, stuur dan een
mailtje naar het bestuur, t.a.v. lisette.
sweep@deboomtak.nl. We nemen
dan z.s.m. contact met je op voor een
kennismakingsgesprek.
Als je eerst meer wilt weten kun je
ook even binnenlopen op dinsdag- of
vrijdagmiddag.

Wat bieden wij jou?
•	
Je vormt samen met de collega’s
van het bestuur een onderdeel van
een gezellig en vriendelijk team.
ĥĥ Heb je interesse om ons bestuur te
komen versterken, stuur dan een
mailtje naar
francis.huisman@deboomtak.nl.
We nemen dan z.s.m. contact met je
op voor een kennismakingsgesprek.
Als je eerst meer wilt weten kun je
ook bellen: 06 2233 9042.

Wat bieden wij jou nog meer?
•	Koffie, thee en frisdrank zijn tijdens je werkuren gratis
•	Je krijgt een Microsoft Office 365 account met 1 TB Cloud
opslag gratis zolang je voor In De Boomtak werkt
•	Wil je een ruimte huren in ons wijkcentrum, dan is dat voor jou
gratis
•	Elke vrijdag vanaf 16.00 uur ben je welkom op de VrijMiBo
(vrijdagmiddagborrel)
•	Je doet bestuurservaring op en natuurlijk uitbreiding van je
portfolio

Parkeertijden Lindeplein en
Esdoornstraat weer aangepast
Het fijnslijpen van de betaaldpar- Praktisch betekent dit dat de regels
keerregeling in de Noordhoek gaat van voor 1 januari 2018 weer gaan
door. Per 1 januari 2018 was de gelden voor de Esdoornstraat 15
zone voor betaald parkeren uitge- t/m 31 en het Lindeplein: betaald
breid en waren de grenzen van de parkeren van 09.00 tot 22.00 uur
zones aangepast. Hierdoor vielen van maandag tot en met zaterdag.
het Lindeplein en Esdoornstraat De gemeente past de borden op
voortaan onder een ander regime. het Lindeplein aan en zal ook een
Na bezwaren van omwonenden parkeerautomaat verplaatsen.
is de wijziging van vorig jaar weer
teruggedraaid dooradvertentie
een onafhan-Antoon
ĥĥ Meerde
infoJong
op: bv
kelijke bezwaarcommissie.
www.tilburg.nl/parkeren.

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

te

B
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013Circles pop-up store
slaat drie vliegen in één klap

013Circles is een interactieve pop-up store in de Nieuwlandstraat.
Je kunt inspiratie opdoen met workshops en kledingruil en je kunt
er kleding en andere artikelen van tweedehands textiel kopen.
Of zoals de Tilburgse wethouder Oscar Dusschooten het tijdens
de opening op 4 oktober verwoordde: “Ik spreek liever niet van
tweedehands. Voor mij is het kleding met ervaring.”
Jolanda Helversteijn (docent ROC
school voor mode) is als een van
de initiatiefnemers erg trots dat
de pop-up store geopend is. “Nederlanders gooien veel kleding in
de kliko, zo’n 235 miljoen kilo per
jaar. Met 013Circles laten we zien
dat je van oud textiel met veel creativiteit hele leuke en kwalitatieve
nieuwe producten kunt maken.”

Hergebruik, onderwijs en
inspiratie
Tess Hoogland en een aantal van
haar studenten lopen stage bij
013Circles. “We geven workshops
en recyclen kleding. Van gebruikte spijkerbroeken rokjes maken
bijvoorbeeld, of kleding aanpassen in opdracht. Een hele leuke
en leerzame stage!” Ook maken
ze in samenwerking met Green
Bag Lady’s stoffen tassen van al-

lerlei ‘ervaren’ kleding en andere
stoffen die anders zouden worden
weggegooid. Deze tassen worden
gegeven aan mensen die aan zichzelf beloven dat ze nooit meer een
plastic tasje aan zullen nemen in
een winkel. Voor het maken van
de tassen kregen ze zelfs zoveel
opdrachten dat ze het bijna niet
bijgebeend kregen. Een onderneemster ging ze bijvoorbeeld
gebruiken om de kerstpakketten
voor haar personeel in te verpakken, zodat ze geen plastic of karton zou verspillen.

Andere outfit
Ook de kledingruil is een groot succes. Mensen komen met tassenvol
binnen en gaan blij met ‘ervaren’
kleding weer naar buiten. Kleding
die niet geschikt is om te ruilen
wordt gebruikt voor de tassen of

gaat naar de BAT en Vernooy Textile Recyclers voor verwerking.
Op maandag en dinsdag worden
er onder leiding van modespecialisten allerlei producten uit ingeleverde kleding en andere stoffen gemaakt en op woensdag, donderdag
en vrijdag kan er worden geruild.

Hoe het begon
Eind 2017 deed de gemeente Tilburg een oproep om ideeën te
verzamelen over profilering van
Tilburg als duurzame, circulaire
textielstad. Er werd een rondetafelteam samengesteld uit verschillende bedrijven en het ROC. Daar
ontstond het idee van een boetiek
waar recycling en onderwijs centraal zouden staan. De gemeente
maar ook de provincie stelden
subsidie beschikbaar om het idee
van de boetiek te ondersteunen.
Jolanda wist Desso over te halen
een partij ‘cradle to cradle’ tapijttegels te schenken. Diverse andere
bedrijven leverden het hout voor
de muren en oude magazijnstellingen en tafels en de eerste lading
kleding.

Verlenging
Met vereende krachten werd de
grote ruimte (voorheen Antoon
de Jong) aangekleed en kon de
opening plaatsvinden tijdens de
Dutch Sustainable Fashion Week
begin oktober 2018. Wat bedoeld
was voor één maand werd, mede
dankzij medewerking van de eigenaar van het pand, verlengd tot
het einde van de stageperiode van
de ROC leerlingen, 1 februari. En
door het grote succes wordt er nu
een nieuwe ‘MakerSpace’ gezocht
om dit prachtige initiatief voort te
zetten. Wij houden u in onze wijkkrant op de hoogte!
ĥĥ Meer weten: tilburgcirculair.nl/
013circles. 013 Circles is een initiatief
van ROC Tilburg, Havep, Stichting
MOED, Midpoint Brabant, de provincie Noord-Brabant, de gemeente
Tilburg, Tante Pollewop, La Poubelle,
Schijvens, Tarkett, Vernooy Textile
Recyclers en Prins Heerlijk

II Fransje ter Doest
:: Chris Oomes
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Help de Rekenkamer bij onderzoek
naar burgerparticipatie
De Rekenkamer Tilburg is een onderzoek gestart naar
burgerparticipatie. Welke inspanningen levert de gemeente
Tilburg op het gebied van burgerparticipatie als het gaat om
openbare ruimte, veiligheid en sociale activiteiten? Wat leveren
deze inspanningen op voor zowel inwoners als de gemeente
Tilburg? En welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om
burgerparticipatie naar een (nog) hoger niveau te brengen?

Carnaval In De Boomtak
Donderdag 21 februari van 14.00 tot 16.30 uur organiseert de
werkgroep ouderenmiddag een carnavalsmiddag voor alle ouderen
uit de wijk. De muziek zal verzorgd worden door The Singing DJ (Sjef
van den Hout). De entree is € 4,00 per persoon (inclusief koffie met
iets lekkers en een hapje). De zaal gaat om 13.30 uur open. Advies:
koop uw kaartje vooraf en kom vooral verkleed.

In het kader van dit onderzoek is de
Rekenkamer geïnteresseerd in ervaringen van inwoners van Tilburg
met burgerparticipatie. Dit kan gaan
over activiteiten van de gemeente
Tilburg waarbij zij inwoners bij de
voorbereiding , de uitvoering en/of
evaluatie van beleid betrekt. Burgers
denken en doen dan tijdens het (beleids)proces actief mee, waarbij de
gemeente de voorwaarden bepaalt.
Maar het kan ook gaan over maatschappelijke initiatieven die van inwoners zelf komen. Burgers initiëren
dan zelf een activiteit waarbij de
gemeente Tilburg (eventueel) wordt
gevraagd steun te verlenen. Ondersteunt de gemeente, dan helpt zij zo
initiatieven van burgers verder zonder dat zij stuurt of het overneemt.

een reactie gegeven kan worden.
Als je interesse hebt, kun je dit kenbaar maken via rekenkamer@tilburg.nl vóór 15 februari a.s.

Ervaringen gezocht
Heb je voorbeelden van gemeentelijke activiteiten of maatschappelijke initiatieven? Stuur dan een e-mail
naar rekenkamer@tilburg.nl vóór 11
februari a.s. met daarin je naam, titel en omschrijving van de activiteit
of het initiatief, het jaar waarin het
plaatsvond, de rol van gemeente en
initiatiefnemers en de huidige status
van de activiteit of het initiatief.

Zoek de 10 verschillen

Wie is de Rekenkamer
Tilburg?
De Rekenkamer Tilburg is een
onafhankelijk adviesorgaan van
de gemeenteraad. Zij onderzoekt voor de gemeenteraad én
inwoners of de gemeente met
haar beleid heeft bereikt wat zij
wil, of de gemeente het beschikbare geld goed heeft besteed en
of de gemeente zich aan de regels en wetten heeft gehouden.
Zo beoordeelt zij het functioneren van het gemeentebestuur.

Maandag 25 februari van 12.00 tot 15.00 uur is er een lunch voor
iedereen uit de Noordhoek en omgeving. Ciske Coolen zal als tonpraoter optreden en zorgen voor de lach. Kosten € 6,00 per persoon.
Verkoop tot 22 februari. Wees er snel bij, er is een beperkt aantal
plaatsen en vol is vol.
Zaterdag 2 maart van 14.00 tot 18.00 uur zijn kinderen en ouders
welkom bij het Kindercarnaval. De DJ zorgt voor de carnavalsstemming en als extra attractie kunnen de kinderen zich laten schminken.
De toegang is gratis en de drankjes zijn vriendelijk geprijsd. Dus kom
in je leukste carnavalsoutfit naar Boomstraat 81 om gezellig te feesten en helemaal uit je dak te gaan.
Entreebewijzen en lunchbonnen zijn te koop aan de bar van In
De Boomtak, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur,
Boomstraat 81. Wij doen mee met de meedoenregeling.

Vervolg
Uit dit overzicht wordt vervolgens
een aantal voorbeelden geselecteerd om verder in detail uit te werken. Van hieruit worden aanbevelingen gedaan aan de gemeenteraad
via een raadsvoorstel, die vervolgens
een besluit neemt over het wel of
niet opvolgen van de aanbevelingen.

oplossing: 1. wolkje 2. Maan 3. puntdak 4. raampje 5. pink 6. mouw 7. graspol 8. struik 9. poot statief 10. prijsbeker

Online meedoen
In de periode tot eind juni 2019 is
er ook gelegenheid aan te sluiten
bij een online dialoog waarbij de
Rekenkamer een aantal vragen en/
of stellingen voorlegt, waarop kort
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Verbinder pur sang neemt
afscheid van Wijkraad Noordhoek
Eind 2018 heeft Mirjam Kruijssen afscheid genomen als secretaris
van Bestuur Noordhoek en Wijkraad Noordhoek. Met dit
interview kijkt ze terug op vijf mooie jaren.
Hoe ben je bij de wijkraad
gekomen?
“Eind 2013 wist ik dat mijn baan
zou stoppen, maar ik had geen behoefte om achter de geraniums te
gaan zitten. Al langer speelde bij
mij de wens om meer bij de buurt
betrokken te raken. Dus toen ik
in die tijd een oproep zag voor de
vacature bestuurslid van Stichting
Beheer In De Boomtak reageerde
ik meteen. Drie weken later kreeg
ik een brief terug. Participatie en
buurtontwikkeling hoorde bij de
Wijkraad thuis, daarom werd mijn
brief doorgestuurd. Ik vond het allemaal prima en mocht op gesprek
bij Jan Goossens en Geert Seebregts. Niet echt een ballotage-,
maar een welkomstgesprek. In dit
gesprek gaf Jan aan dat hij voorzitter was, maar ook de notulen
maakte. Dat leek mij niet zo handig. Dat moet je niet willen, dat ik
ga ik doen was mijn devies. En zo
gebeurde!”
Wat viel je op?
“In het begin vond ik het hele bijzondere vergaderingen. Erg apart
allemaal. Iedereen zat er met de
beste bedoelingen, maar wat miste was structuur. Iedereen sprak in
mijn beleving door elkaar, er was
nog geen echte agendaplanning.
Onverwachte en onhandig geplande rookpauzes maakten ook deel
uit van de vergadering. Dat maakte dat ik al snel het idee opperde
om met commissies te gaan werken, hetgeen resulteerde in nogal
wat natuurlijk verloop. Dat is best
heftig, maar hierdoor bleven de
echt betrokkenen, raakten we rokers kwijt en werd de wijkraad een
stuk professioneler.”
Waar ben je trots op?
“Dat het ons gelukt is om burgemeester Weterings naar de Bo-

menbuurt te krijgen. Dat speelde
in de tijd dat we ons zeer veel zorgen maakte over de verkamering
van de Pijnboomstraat. Onderwereld komt in de bovenwereld,
dacht ik toen en dat was nou net
ook het onderwerp waar de nieuwe burgervader in zijn inaugurale speech over sprak. Dus ben ik
op hem afgestapt en heb ik hem
meteen uitgenodigd voor een
wijkwandeling. Ik vond het belangrijk dat Weterings ook echt een
beeld had bij de problemen in de
wijk. Van horen zeggen is iets anders dan zelf gezien hebben. Ging
hij nog akkoord ook! Dan denk ik
yes yes yes! Niet voor mezelf, maar
voor de wijkraad en de Boomtak.”
“Ook ben ik er trots op dat het
ons gelukt is om Resto VanHarte
naar het wijkcentrum te halen. De
bedoeling is dat er in een wijk een
eetpunt is, waar zowel minder- als
goedbedeelde mensen aan deel
kunnen nemen én dat dit allemaal
door vrijwilligers geregeld wordt.
Al vrij direct toen ik bij de wijkraad
kwam ben ik begonnen met het
interesseren van Resto VanHarte
voor dit eetpunt in In De Boomtak. Dat ging niet vanzelf. Het bestuur hield het idee in het begin
best lang af en ook moest de keuken nog gereed gemaakt worden.
Toch is het gelukt. Mijn rol wil ik
overigens niet te groot maken: ik
heb voornamelijk mensen aan elkaar gekoppeld, die hebben zaken
verder uitgewerkt. Maar dat verbinden vind ik dan weer erg leuk
om te doen.”

Wat wens je de buurt verder
toe?
“Ik ben een 60+er en zie het als
mijn taak om de 30+ generatie te
verbinden met onze ouderen. Hoe
breng je die verbinding? Hoe zorg je

ervoor dat kennis van de ouderen
bij de jongeren komt? Dat verband
gun ik onze wijk. Je hebt namelijk
toch te maken met vergrijzing,
vereenzaming en verarming van
de wijk. Van de Noordhoekers
leeft een groter percentage dan
verwacht onder het bestaansminimum. Aandacht voor (verborgen)
armoede en eenzaamheid moet
echt prioriteit krijgen in “Noordhoek Sociaal aan Zet”. Ook mag

er van mij nog wel wat meer kleur
in de wijk komen. Als laatste hoop
ik dat de Wijkraad en het bestuur
van In De Boomtak elkaar nog beter gaan vinden, zodat zij elkaars
krachten kunnen bundelen en elkaar positief versterken. Dus er is
nog genoeg om te doen.”
II Kevin Hordijk
:: Han van den Berg

“We begonnen als collega’s, maar werden vriendinnen”, zo omschrijft Lisette Sweep (bestuurslid In De Boomtak) haar relatie met
Mirjam. “We begrijpen en versterken elkaar. Samen hebben wij ons
ingezet voor het versterken van de sociale functie van wijk en wijkcentrum. Mirjam is iemand die zich met hart en ziel inzet voor
de wijk, zowel binnen als buiten de Wijkraad. Ze is een snelle en
strategische denker met een overstijgende blik. Daarnaast heeft ze
ook een zekere flair, waardoor ze een groot netwerk heeft en daarbinnen mensen makkelijk met elkaar verbindt. Wat bijzonder is, is
dat Mirjam helemaal niet het type is om succes voor een project te
claimen. Daar haalt ze haar lol niet uit. Die haalt ze uit verbinden
en wat voor resultaat daaruit komt. Ze is bescheiden, maar heeft
wel d’r mondje. Je weet meteen of Mirjam erbij is of niet. Ze is een
écht gemeenschapsmens.”
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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 (dagelijks van 08.30 - 09.30 uur)
en Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg • 013-5430920 • www.deboomtak.nl • info@deboomtak.nl

Agenda In De Boomtak
Maandag
10:30 – 12:00
13.00 - 15.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
Bestuursvergadering
Lunch (laatste maandag van de maand)
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (tweede maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, ContourdeTwern

Donderdag
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30 Computercursus
10.30 - 12.30	Vergadering Bestuur Noordhoek
(eerste donderdag van de maand)

Dinsdag
10.30 - 11.30
10.00 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
17.30 - 18.30
19.30 - 21.30
20.00 - 23.30
20.00 - 22.00
20.00 - 21.30
20.30 - 22.30

Wat er wekelijks te doen is deze maand

Wijkwandeling
Schilderles Fiona van Rossem
Stoelyoga
Moedergym
De Eeterij In De Boomtak
Kunstclub (oneven weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki Jitsu
Schilderclub De Boomtak

12.00 - 13.30
13.30 - 15.30
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
20.00 - 21.30
20.30 - 23.00

PC-Consult
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
Spelletjesmiddag
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Francais (eerste donderdag van de maand)

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

Woensdag
09.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
19.30 - 22.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
20.00 - 22.30

Computercursus
Biljartvereniging Boomstraat 81
PC-EHBO
Darten
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken)

Zaterdag:

10.30 - 11.30
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

Zondag:

Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Repair Café (derde zaterdag van de maand)

14.00 - 18.00 Live In De Boomtak (laatste zondag van de maand)
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FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

VOOR MEER INFORMATIE
013 - 463 89 30
fysiohvb@planet.nl

www.fysio-hartvanbrabantlaan.nl
Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

