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Wijkwethouder aan tafel  
met de wijkraad

Verborgen parel feestelijk heropend

De tuin van het voormalige Ursulinenklooster aan de 
Dionyssiustraat is oorspronkelijk op initiatief van buurtbewoners 
ingericht en beheerd. De gemeente zorgt voor het groot 
onderhoud, de buurt zorgt voor het kleine onderhoud. Op 24 
mei is de Kloostertuin door wethouder Mario Jacobs officieel 
heropend. “Vanaf zijn eerste werkdag als wethouder is hij bij de 
herinrichting betrokken geweest”, sprak schoolhoofd Bas Evers bij 
de openingsceremonie.

Door het intensieve gebruik van 
de tuin werd het tijd voor een op-
knapbeurt. Basisschool ‘De Elzen’ 

als grootgebruiker, de gemeente, 
BSO en direct omwonenden heb-
ben zich samen sterk gemaakt 

voor een nieuw kloostertuinplan. 
Gezien de kosten van de herinrich-
ting (150.000 euro) is de uitvoe-
ring hiervan in fasen uitgevoerd. 
Het resultaat mag er zijn, het is een 
echte oase geworden in onze wijk.
Wethouder Jacobs sprak bij zijn 
openingswoordje zijn waardering 
uit voor alle vrijwilligers. Hij noem-
de geen namen, maar we maken 
een uitzondering voor de vrijwilli-
gers van de Stichting Kloostertuin 

Maarten Post en Remco van Gils, 
die zich inzetten voor het beheer-
plan, waarin de taken van gemeen-
te, basisschool, BSO en buurtbe-
woners zullen worden vastgelegd.
Theo van Breugel bood namens de 
wijkraad een fruitboom aan, die 
in het najaar zal worden geplant. 
Toen het weerbarstige lint een-
maal bij de openingsceremonie 
door de wethouder was doorge-
knipt, kon het feest beginnen.  

 :  Nicole de Jong



2  |  Wijkkrant De Noordhoek

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek. 

Contact
  wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 
  www.stichtingnoordhoek.nl

  wijkkrantdenoordhoek 
  @Wijk_Noordhoek

Redactie
Annelies Schipper, Wil Verheggen,  
Jan Goossens, Lida Bos, Frank Vermeulen, 
Clemens Audenaerd, Kevin Hordijk, 
Fransje ter Doest, Chris Oomes,  
Laurens Elzinga

Oplage
5.000 stuks
Verschijnt 8 keer per jaar

Druk
Drukkerij E.M. de Jong 

Beeld
Han van den Berg en Chris Oomes

Vormgeving
Ontwerpstudio Karel & Linda

Advertentieverkoop
Geert Seebregts 

Advertentieopmaak 
Hans van Welbergen

Adverteren in de krant?
Neem contact op met 
geert.seebregts@telfort.nl

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

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

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 20 juni naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

T: (013) 822 65 27 |  www.monutatomvandijk.nl

Met een eigen, geheel vernieuwd 
uitvaartcentrum aan de Karel 
Boddenweg 7 in Tilburg (naast het 
crematorium).

Ingrid Pelgrim, 
uitvaartverzorgster

“Vanaf het begin was Ingrid 
betrokken en dacht goed 
mee over allerlei zaken. 
Niets is teveel. Wij kijken 
heel tevreden terug op een 
mooie uitvaart.”

Tilburg epicentrum van de glaskunst

In de Utrechtsestraat 6-10 wonen JanHein van Stiphout en 
Margriet Schoenmakers. Hun woning staat er al sinds 1876 en 
ligt in Centrum-West, bijna tegen de Noordhoek aan. Behalve 
dat ze hier wonen, is in het pand ook het glasatelier van JanHein 
gevestigd. Als geboren en getogen Tilburger trok hij hier in 1984 
in, nadat hij in Antwerpen de kunstacademie had afgerond. 

Terugkeer naar Tilburg was 
een bewuste keuze vanwege 
de aantrekkelijke ligging ten 
opzichte van België, Frankrijk en 
Duitsland. Terwijl Amsterdam 
veel kunstenaars aantrekt, heeft 

die stad voor JanHein juist het 
nadeel van drie uur extra reistijd 
naar de gebieden en steden in de 
aangrenzende landen, waar zijn 
werk veel gevraagd wordt. Zijn 
echtgenote Margriet, die zichzelf 

“personal plannager“ noemt, is de 
stille kracht op de achtergrond en 
verricht alle administratieve en 
organisatorische handelingen die 
nodig zijn bij de bedrijfsvoering.

Alles met glas
JanHein is glazenier. Een ambacht 
dat hij van zijn vader heeft geleerd 
of zoals hij zelf zegt: “Ik ben in het 
glas geboren en daardoor is glas 
voor mij het makkelijkste materiaal 
om mee te werken.” Als glazenier 
maakt hij glas-in-loodcomposities, 
al dan niet met gebrandschilderd 
glas. Als kunstenaar maakt hij 
objecten: sieraden en installaties 
van glas waarbij hij heel diverse 
glastechnieken gebruikt.

Beleving
De ideeën hiervoor ontstaan als 
vanzelf: “Ik heb altijd iets in mijn 
hoofd, het doel van mijn kunst 
is om mensen te prikkelen, ik wil 
iets toevoegen in de beleving van 
mensen en een zekere tegenstelling 
oproepen in die beleving.” JanHein 
laat ook enkele brochures zien 
van grote projecten die hij 
heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld 
de anti-tanklinie “Vade Retro” 
in opdracht van het Stedelijk 
Museum Roermond. Zijn werk is 
vooral geliefd in Duitsland waar 
hij regelmatig exposeert en grotere 
installaties opbouwt. Meerdere 
werken zijn inmiddels aangekocht 
door Duitse musea. Ook in 
Nederland is zijn werk regelmatig 
te zien, zoals het komende najaar 
in Vaassen, maar zijn wens is om 

in Tilburg nog eens te exposeren: 
“Ik kan zo een grote hal vullen met 
mijn installaties.” 

Berg materiaal
Een rondgang door het pand leert 
dat het vak glazenier iets anders 
is dan glasblazen. De hoeveelheid 
materialen die bij de uiting van 
zijn kunst gebruikt wordt, is zeer 
indrukwekkend. Behalve allerlei 
vormen en kleuren van glas, ligt 
in het pand een enorm aantal 
hulpmaterialen en apparaten. 
Overigens allemaal heel keurig en 
overzichtelijk opgeborgen.
Het bedrijf dat JanHein en 
Margriet samen runnen bestaat 
uit drie poten: de glaskunst, de 
verkoop van glas en spullen voor 
glasbewerking en het lesgeven in 
alle soorten glastechnieken aan 
liefhebbers en kunstenaars. 

Centrum van glas
Veel van de kunst is te zien op  
www.janheinvanstip hout.com. Het  
is zeker de moeite waard om te 
bekijken. Bij het vertrek neemt 
JanHein nog een vooroordeel weg 
dat de meeste mensen hebben: 
niet Leerdam maar Tilburg is 
het belangrijkste centrum van 
de glasbewerking in Nederland 
en omliggende landen. Een 
ontdekking die hij heeft gedaan 
tijdens de vele reizen en uitvoering 
van projecten in het binnen- en 
buitenland.  

 I Clemens Audenaerd
 : Chris Oomes

JanHein aan het werk in zijn atelier
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Een keer per jaar woont D66-wethouder Berend de Vries een 
vergadering van de wijkraad bij. Onlangs schoof hij weer aan 
bij een overleg en werd de wijkwethouder bijgepraat over 
verschillende onderwerpen. Aan bod kwamen de voortgang van 
de pilot omgevingswet, het voorstel om het watertorenterrein 
een tijdelijke invulling te geven en de slechte toestand van het 
religieus erfgoed op de begraafplaats van onze buurt.

Wijkwethouder aan tafel met de wijkraad

Het was voor de aanwezigen van 
de vergadering even zoeken naar 
de vergaderlocatie, omdat alle 
ruimten van het wijkcentrum te-
gelijkertijd in gebruik waren. Toen 
dat lukte werd als eerste de pi-
lot omgevingswet besproken. De 
vraag die aan de wethouder werd 

gesteld was welke inzet de buurt 
van hem mag verwachten. De 
Vries gaf aan dat het goed is om 
te benadrukken dat er veel tijd no-
dig is om de pilot tot een succes te 
maken. Hij vindt het hele initiatief 
spannend, omdat hij als wethou-
der ruimtelijke ordening uiteinde-

lijk verantwoordelijkheid draagt 
voor de uitvoer van gemaakte 
plannen: “Ik sta naast jullie en zal 
beide petten hanteren.” 

Behoud oude graven
Vervolgens werd de begraafplaats 
aan de Bredaseweg besproken. 
Achter de goed onderhouden 
beeldentuin liggen veel oude gra-
ven en een mausoleum die in zeer 
slechte staat van onderhoud zijn. 
Terwijl een groot deel van deze 
historische graven (25 in  
totaal) als rijksmonument zijn 
aangewezen. Deze zorgelijke 
situatie was voor de wijkraad aan-
leiding om te vragen in hoeverre 
de gemeente deze oude graven 
wil en kan behouden voor de 
stad. De D66-wethouder gaf aan 
dat het parochiebestuur de beste 
papieren heeft om beschikbare 
landelijke, regionale en wellicht 
lokale subsidies te regelen om 
de graven veilig te stellen en te 
restaureren. Deze aanvragen zijn 
vrij ingewikkeld, daarom neemt de 
gemeente contact op met het pa-
rochiebestuur om uit te zoeken of 
er hulp gegeven kan worden om 
deze aanvragen in goede banen te 
leiden. 

Braakliggend terrein 
watertoren
Het langst besproken onderwerp 
op de agenda was of het mogelijk 
is om het braakliggende terrein 
achter de watertoren een tijdelij-
ke invulling te geven. Vanuit de 
wijkraad werd een vurig betoog 
gehouden om op het terrein een 
sportveld voor de oudere jeugd te 
realiseren. Dit is nu niet in de Bo-
menbuurt aanwezig. Wethouder 
de Vries gaf aan dat het terrein 
niet van de gemeente is, dus dat 
er geen rechtstreekse invloed uit-
geoefend kan worden. “Daarnaast 
ligt het terrein ook in de achter-
tuin van buurtgenoten. Worden 
die mensen wel enthousiast van 
voetballende en basketballende 
velden? Door het toenemende 
geluid wordt dit waarschijnlijk 
niet door iedereen gewaardeerd.” 
Ondanks de wat terughoudende 
reactie gaan wethouders De Vries 
en Jacobs eind mei in gesprek met 
Brabant Water om te vragen wat 
hun plannen voor het terrein zijn. 
In dit gesprek worden dan ook de 
wensen vanuit de buurt overlegd 
en besproken.  

 I  Kevin Hordijk
 :  Han van den Berg

Wijkwethouder Berend de Vries
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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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Dinsdag 16 april gingen bewoners en ambtenaren onder leiding 
van wijkraad Noordhoek wandelen door de wijk. Met in ons 
achterhoofd de vraag: ‘Hoe willen we de wijk ontwikkelen, wat 
moet er wel/niet in het nieuwe omgevingsplan?’ gaan we ter 
plaatse kijken en verbinden we de theorie met de praktijk.

We starten bij In De Boomtak, het 
wijkcentrum dat volledig in eigen-
dom is van de wijk dankzij crowd-
funding. Als een huiskamer biedt 
het wijkcentrum onze buurt een 
hoop sociale voorzieningen, laag-
drempelig, kleinschalig en lekker 
dichtbij. Een repair-café, prikpost, 
kinderopvang en elke dinsdag sa-
men eten. Check de Facebookpa-
gina van In De Boomtak en blijf op 
de hoogte van alle activiteiten.

Herbergier
We steken door naar de Herber-
gier, wooncentrum voor ouderen 
met gevorderde dementie. Een 
prachtig pand met een even mooie 
tuin. Het grenst aan In De Boom-
tak en de kinderopvang De kleine 
boom, een combinatie die voor 
alle groepen voor meer contact en 
levensvreugde zorgt.

Speelplaatsen
Bij nieuwbouwproject Vormen-
rijk is er discussie over speelplaat-
sen. Vooral het verliezen van het 
voetbalveldje doet nog pijn in de 
buurt. Er is wel een pannaveldje 
voor teruggekomen, maar dat is 
veel kleiner dan het vorige speel-
veld. Daar staat tegenover dat de 
Kloostertuin prachtig is opgeknapt 
en voor veel kinderen een mooie 
speelvoorziening is. 

Religieus erfgoed
De wijk maakt zich zorgen over de 
toekomst van ‘vergeten’ graven op 
Begraafplaats ‘t Heike aan de Bre-
daseweg. Het erfgoed gaat snel 
achteruit nu sommige graven niet 
meer (financieel) onderhouden 
worden.

Lindebomen
We staan wat langer stil bij de 
Lindebomen op het Lindeplein. 
Is er iets misgegaan met de herin-
richting van het plein of zijn ze 
gewoon ziek? En belangrijker nog: 
zijn ze nog te redden? De gemeen-
te doet binnenkort onderzoek.

Braakliggend terrein voedt de 
creativiteit
Volop wensen en ideeën voor het 
verstopte, braakliggende terrein 
achter de Watertoren. Het zou een 
parkeergarage kunnen worden en 
dan de hele wijk autovrij. Het ver-
loren voetbalveldje zou terug kun-
nen komen. Laagbouw, hoogbouw, 
er staat nu niks, alles is nog moge-
lijk. Een belangrijk onderwerp dus 
in de discussies en in het op te stel-
len omgevingsplan.

Hagelkruisplein
Wat wel of niet te doen met het 
Hagelkruisplein? In het verleden 
een gevoelig onderwerp dat nog 
doorklinkt in de minder charman-

te bijnamen van het pleintje. Er 
staan een aantal prachtige monu-
mentale bomen. Maar betekent 
dat dat er niet/nooit gevoetbald 
of gebarbecued mag worden? Het 
hekwerk verwijderen zou het in ie-
der geval een vriendelijker en toe-
gankelijker parkje maken.

Participatie loont
We sluiten af bij ‘casus’ Pijnboom-
straat. Hier heeft de buurt met 

Pilot aan de wandel in de wijk

succes de plannen beïnvloed. Te 
goedkope en te kleine huisves-
tingsplannen zijn deels aangepast. 
Ook zijn er afspraken over parke-
ren gemaakt. Een voorbeeld voor 
de rest van het omgevingsplan?
Volg ons op Facebook “Pilot  
omgevingsplan Noordhoek” voor 
bijeenkomsten, verslagen en dis-
cussie.

 I +  : Laurens Elzinga

Lantarenpalen ‘vergroenen’ 
aan de Bredaseweg

Op het bordje staat: Groeten van 
IVV en Stadsbomen Tilburg. Voor 
een groenere Stad! Enkele studen-
ten van In Vino Veritas planten 
met vrijwilligers van Stichting 
Stadsbomen Tilburg klimplanten. 
In flink wat lantaarnpalen van 
de Bredaseweg, gaat de wingerd 
de straat groener maken. De stu-

denten kunnen tickets verdienen 
voor Tilburg University Cantus. 
En Stichting Stadsbomen Tilburg 
streeft naar een evenwichtiger 
bomenbestand in Tilburg. Op de 
vraag waarom dan klimplanten en 
geen bomen aan de Bredaseweg 
antwoordt vrijwilliger Nathalie 
Bergen: “In de grond van de Bre-
daseweg liggen te veel kabels om 
er bomen te planten. Vandaar dus 
geen bomen maar klimop. Als de 
bewoners in de buurt van zo’n lan-
tarenpaal de plant ook af en toe 
water geven, gaat het vergroenen 
zeker lukken.” En heb je nog een 
andere tip om meer bomen in de 
stad te krijgen? “Ja, zaadjes van de 
bomen die in je tuin uitkiemen, 
uitgraven en op een mooie andere 
plek zetten.” 

 I +  : Chris Oomes
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Aan sommige opschriften op huizen kun je aflezen wie er gewoond 
heeft of naar welk motto men trachtte te leven. Zo zijn de mensen 
met “Krek wak wou” waarschijnlijk erg tevreden met hun eigen 
optrekje en staan de namen ‘Joseph’ en ‘Desiré’ voor een super 
romantisch liefdespaar, maar dat is niet helemaal waar.

Het verspreidingsgebied Cen-
trum-West van wijkkrant ‘De 
Noordhoek’ heeft een groot aantal 
rijksmonumenten, zelfs 22 in getal. 
De Spaarbank op de vijfsprong, 
Villa ‘de Vier Jaargetijden’, de Sy-
nagoge, de Heikese- en de Pau-
luskerk zijn al besproken. Nu richt 
ik mijn pijlen op de villa’s ‘Joseph’ 
en ‘Desiré’ aan de Spoorlaan 436 
en 438. De villa ‘Joseph’ is een half 
vrijstaande villa en werd gelijktijdig 
met het westelijk gelegen buurhuis 
villa ‘Desiré’ in 1897 gebouwd, in 
dezelfde stijl. Beide villa’s waren 
de eerste ontwerpen van architect 
W.F.J.A. Bouman in eclectische stijl. 
De eclectische stijl is een stijlvorm 
waarbij in een gebouw een aantal 
verschillende stijlen of stromingen 
zijn gecombineerd tot een aange-

naam geheel. Het heeft elementen 
van een zogenaamde ‘historische 
vormgeving’, oftewel, het vorm-
geven in de stijl van een oudere 
periode. Het roept gevoelens van 
nostalgie op. Voorbeelden die u 
vast wel kent zijn het Centraal Sta-
tion en het Rijksmuseum in Am-
sterdam. Vooral aan het eind van 
de 19e eeuw kwam dit nogal eens 
voor in de architectuur.

Villa Joseph, nr. 436
Villa ‘Joseph’ heeft twee bouwla-
gen met een zolderverdieping, die 
gedekt wordt door een rondom lo-
pend mansardedak. De voorgevel 
van de villa bevat een drielaagse 
torenuitbouw, die gedekt wordt 
door een achthoekige torenspits 
met een bekroning van een ver-

gulde stralenbol. Alle daken zijn 
voorzien van leien. De toren heeft 
een ronde plattegrondvorm. De 
derde bouwlaag is achthoekig. De 
hoofdingang van het huis bevindt 
zich in de toren. De voorgevel heeft 
rechts van de toren een driezijdige 
erker met in het midden tuindeu-
ren en opzij schuifvensters. Op de 
erker een balkon met rondboogba-
lustrade. Het balkon is bereikbaar 
via dubbele balkondeuren met 
rondboog in het bovenlicht. De 
linkerzijgevel bevat in een tweel-
aagse erker een dienstingang. Het 
fraaie interieur van de villa heeft 
een Carrara-marmeren gangvloer 
en lambrisering. De ronde hal heeft 
een stergewelf gedragen door co-
lonnetten en een lambrisering van 
marmer. Het trappenhuis bevat 
bordestrappen met gedraaide en 
gesneden balusters en trappaal. In 
het huis een kamer-en-suite met 
schuifdeuren. De achterste kamer is 
voorzien van een eikenhouten lam-
brisering en een marmeren schouw. 
In 1998 is het pand als kantoor in 
gebruik genomen.

Villa Desiré, nr. 438
Villa Desiré heeft twee bouwlagen 
met een zolderverdieping, die ook 
gedekt wordt door een rondom 
lopend mansardedak. Het dak is 
voorzien van leien. De villa, aan de 
voorkant gelegen op een terras, 
heeft een L-vormige plattegrond 
met afsnuiting. De voorgevelrooilijn 
maakt in de plattegrond verschillen-
de sprongen. De ingangspartij, die 
zich uitstrekt over twee bouwlagen, 
bevindt zich in de elleboog van de 
plattegrond. In een loggia met bor-
des met erboven een balkon ligt de 
dubbele voordeur met rondboog-

Joseph en Desiré, al meer dan een eeuw bij elkaar
vormig bovenlicht. Zowel de deuren 
als het bovenlicht zijn voorzien van 
roosters van siersmeedwerk. Het 
hardstenen bordes en balkon heb-
ben respectievelijk een rondboog- 
en balusterbalustrade. Het balkon 
rust op voluutvormige consoles, de 
vrije hoek wordt ondersteund door 
een hardstenen zuil voorzien van 
basement en kapiteel. Het balkon is 
bereikbaar via dubbele balkondeu-
ren. Naast de twee smalle vensters 
van het trappenhuis bevat de zijge-
vel enige blindvensters. Alle muur-
openingen in de voorgevel worden 
gesloten door een rondboog. In de 
jaren zeventig is aan de achterzijde 
een aanbouw aangebracht. In dit 
pand is lange tijd een kunsthandel 
gevestigd.

In goeden doen
De opdrachtgeefster was de niet on-
bemiddelde Constance de Horion 
de Corby. Constance was de doch-
ter van de Graafse kasteelheer Jan 
Carel de Horion de Corby, die met 
zijn vier dochters in het midden van 
de jaren vijftig van de 19e eeuw naar 
Tilburg vertrok. Constance gaf de 
twee villa’s de namen van haar man 
Guillaume Joseph Desiré Pollet. De 
fabriekantenfamilie Pollet was ook 
vermogend, daarover in een andere 
aflevering meer.

 I Wil Verheggen
 :   Semo Osirhc +  

Miriam Putman-Geboers

Spoorlaan 432 | 5038 CX Tilburg
013- 5 835 005 | Tilburg1537@hypotheekshop.nl

Lage rente? 
Wees er snel bij!
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Daar was laatst van Gend & Loos
de geschiedenis van het Spoorpark

In het afgelopen jaar hebben we u trouw op de hoogte gehouden 
van alle spannende ontwikkelingen van het terrein naast het 
spoor. Scouting, T-Huis, De Rits, Outdoor Urban Sports Park, 
BeweegR, Stadscamping Tilburg, Levend Water en tot slot de 
Panoramatoren, in elke krant een nieuwe aflevering van elk van de 
acht kwartiermakers die samen invulling geven aan deze unieke 
plek. Nu nog allemaal gloedjenieuw en onbekend, maar in no time 
vragen we ons misschien af: ‘Wat was hier vroeger eigenlijk ook al 
weer?’

In aanloop naar de opening van 
het Spoorpark op 21 juni doken 
we in de historie van deze locatie. 
In de middeleeuwen was dit ter-
rein onderdeel van ‘De Schijf’, een 
uitgestrekt akkergebied. Het lag 
centraal tussen de herdgangen De 
Reit, De Hoeven, De Veldhoven, 
Kerk en Heuvel en Korvel, die via 
landwegen met elkaar waren ver-
bonden. Als ‘Die Scive’ komt het 
reeds voor in 1389. Zo was er in 
1430 sprake van een kerkweg ‘die 
van den hoeven ter kercken van til-
borch toe gheet, in die scijven’. Dan 
hebben we het over de huidige 
Boomstraat en Korte Schijfstraat. 
Er zou blijkbaar vroeger een kerkje 
of een kapel hebben gestaan.

Er zat muziek in De Schijf
In 1809 neemt de Antwerpenaar 
Jan van Gend een diligencebedrijf 
over van zijn in dat jaar overleden 
zwager Peter Loos. De onderne-
ming concentreert zich in het ver-
voer van personen en goederen. 

Het rijk richtte in 1863 het Staats-
spoor op en de eerste spoorlijn liep 
in dat jaar tussen Tilburg en Breda. 
Door concurrentie van de trein 
krijgt Van Gend & Loos het moei-
lijk. Daarom wordt in 1885 het ver-
voer van personen afgestoten.
Het was zo’n enorm terrein dat 
Matthieu Kessels daar in 1896 een 
grote muziekinstrumentenfabriek 
liet bouwen waar in de hoogtij-
dagen zelfs 450 mensen werkten 
aan het vervaardigen van blaas-, 

snaar- en slaginstrumenten. Het 
was de eerste zogenaamde lijnpro-
ductie, een ‘lopende band’ avant 
la lettre. Tilburg had hiermee een 
wereldprimeur! Kessels fabriek le-
verde vooral aan particuliere- en 
militaire muziekgezelschappen 
in binnen- en buitenland, drukte 
ook bladmuziek en legde zo de 
basis voor de amateurmuziek. Het 
bedrijf had ook een eigen, zeer 
succesvol, honderd man tellend 
orkest, waarvan de leden onder 
werktijd mochten repeteren. Nog 
steeds heeft Tilburg een diversi-
teit aan orkesten. Naast de fabriek 
stond “Villa Cecilia”, het geboorte-
huis van Marietje Kessels. Op de 
fundering ervan staat nu het kan-
toorgebouw van het Spoorpark, 
met daarin gehuisvest het CAST 
(Centrum voor Architectuur en 
STedenbouw) en Omroep Tilburg.

Spoorhistorie
Na de sluiting van de Kessels In-
strumentenfabriek in 1956 werd 
een rangeerterrein ingericht door 
de NS ten gunste van Van Gend 
& Loos en deed het terrein jaren-
lang dienst als opslag en transport 
van goederen. Van Gend & Loos 
verkocht in 1999 het bedrijf dat 
dan in een fusie verder gaat met 
andere vervoersbedrijven onder 
de naam DHL(Dalsey, Hillblom en 
Lynn). Maar laten we niet vergeten 
dat tussendoor van 1938 tot 1958 
er ook de gebouwen en velden 
van de Tilburgse Sport vereniging 
N.O.A.D. (Nooit Opgeven Altijd 
Doorspelen) lagen. 

Dat het park nu Spoorpark heet is 
niet zo gek. We noemden al de eer-
ste spoorlijn tussen Tilburg en Bre-
da. In 1865 wordt het spoor aange-
legd naar Turnhout in België. Vele 
stations volgden zoals in Riel, Baar-
le-Nassau, Baarle-Hertog en Weel-
de (B) over een traject van 31 kilo-
meter. Tot 1958 liep het Bels Lijntje 
naast het huidige terrein, vóór de 
fabriek van Kessels langs. De laatste 
officiële trein reed in 1973 over het 
spoor. In 1989 werden de rails en 
bielzen verwijderd en werd het Bels 
Lijntje een fietspad. De rails die nu 
nog door het Spoorpark lopen zijn 
een overblijfsel van het vroegere 
NS-rangeerterrein op deze plek.

 I Anja Eijkemans, namens  
Stichting Spoorpark

 : Regionaal Archief Tilburg

Werkzaamheden bij de Alleenhouderstraat in 1958In 1867 werd het Bels Lijntje in gebruik 
genomen

De beide fabrieken aan de Industriestraat, links de in 1898 gebouwde fabriek, rechts de nieuwe fabriek uit 1915
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Spoorpark opent: programma van dag tot dag

Staat het weekend van 21, 22 en 23 juni al in de agenda? Want 
dan gaat het Spoorpark met een feestelijke tintje open voor het 
publiek. Er is hard gewerkt om het park een eigen uitstraling te 
geven. De diversiteit is te vinden in de verschillende activiteiten. 
Hou je van sport, natuur, muziek of dans? Voor iedereen is er wat 
te beleven. 

Vrijdagmiddag
Tijdens de officiële opening, die in 
de middag plaatsvindt voor geno-
digden, wordt het kunstwerk De 
Rits van Marieke Vromans onthuld 
en staat het waterplein van Lucy 
Bathgate centraal. Het waterplein 
krijgt een leuke en verrassende 
openingshandeling. Daarna kan ie-
dereen het park betreden en gaan 
genieten. 

Vrijdagavond - programma 
door Factorium 
Factorium is de instelling voor 
kunsteducatie in Tilburg, heel 
divers en qua niveau gericht op 
zowel beginners als gevorderden, 
enthousiaste amateurs als toe-
komstige professionals. Zij verzor-
gen een hele avond vol leuke acts. 
Heerlijk om op de tribune of gras-
veld naar te kijken. Liefhebbers van 
moderne orkestmuziek gaan zich 
ook zeker amuseren. Het laatste 
optreden is van de Budding Sound 
Bigband; een 25-koppige bigband 
met enthousiaste muzikanten.

Zaterdagmiddag en -avond
Het akoestische popkoor Prestige 
treedt op met een repertoire dat 
bestaat uit de nieuwste pop, rock 
en soulhits. Kom kijken en luiste-
ren naar dit spetterend pop- en 
showkoor. Deze middag speelt ook 
een Gypsy Balkanband genaamd 
“De Coup”. Wil je actief bezig zijn? 

Dat kan natuurlijk ook. Er worden 
pick-up games en clinics bij het 
basketbalveldje gehouden, in com-
binatie met muziek.

Zaterdagavond – programma 
door ArtFact, hét servicepunt 
voor amateurkunst
In samenwerking met Pia van den 
Berg en Marieke van Middelkoop 
is gekozen voor afwisselende en 
swingende acts, met heel veel Til-
burgs talent. Luister, kijk en ver-
wonder je op zaterdagavond. De 
start is met L’Aventure Musicale + 
Popkoor Epic. Een groep gedreven 
amateurmuzikanten zoeken avon-
tuur en maken van muziek een 
muzikale belevenis. Daarna treedt 
popkoor Epic op, een studenten-
popkoor uit Tilburg. Ook is er een 
Groene Modeshow van Magnolia, 
demo’s van freerunners en BMX-
ers, de Swing Shakers, een dans-
groep die Tilburg laat swingen. 
Tenslotte is er een optreden van de 
zeskoppige Latin-jazzband Grupo 
Descarga. Hun repertoire omvat 
een breed scala aan Zuid-Ame-
rikaanse muziek, van Brazilië tot 
Cuba, gemengd met Europese en 
Amerikaanse jazzinvloeden. Naast 
alle acts zullen er ook kleine leuke 

doe-activiteiten zijn. Een goed ge-
vuld avondprogramma met voor 
iedereen wat wils.

Zondagmiddag en -avond
De derde feestdag begint met een 
optreden van het Harmonieorkest 
NKH. Dit oudste harmonieorkest 
van Tilburg speelt goed in het 
gehoor liggende muziek, zoals 
evergreens, film-, big-band-, 
popmuziek en licht klassiek. 
Gevolgd door het Opstaporkest. 
Dit orkest vormt een opstap voor 
kinderen en volwassenen die na 
een half jaartje muziekles graag in 
groepsverband willen gaan spelen 
onder leiding van een enthousiaste 
dirigente. Het Klarinetensemble 
(van Factorium) bestaat uit 
volwassen klarinetleerlingen. Zij 
spelen muziek van klassiek tot 
modern, van Bach tot Piazzolla. 
Tijdens deze middag is er ook 
de mogelijkheid om actief 
mee te doen met Zumba. De 
internationale samba reggae 
percussieband “Batala” is te zien en 
horen op zondagavond. Zij lopen 
rond 19.30 uur richting uitgang en 
sluiten zo het openingsweekend af!
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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

Overige activiteiten op 
zaterdag en zondag
•  IVN Natuurwandelingen: ver-

deeld over de dag zijn er drie 
wandelingen en laten jong en 
oud beleven hoe leuk, gezond én 
belangrijk natuur is.

•  Vincent’s Tekenlokaal: richt zich 
op kunsteducatie en (teken)ta-
lentontwikkeling van kinderen en 
jongeren (en volwassenen). Voor 
max. 35 personen.

•  Yogacollege: hier kun je terecht 
voor verschillende yogaopleidin-
gen en yogabijscholingen, zoals 
mediteren en yoga voor kinde-
ren. Wel zelf handdoeken en wa-
ter meenemen! Deze zullen in de 
ochtend zijn.

•  Kom het park ontdekken! Maak 
een wandeling en laat je ook nog 
eens verrassen, er is zoveel te zien 
en te doen. Breng je kleedje mee 
om lekker op het gras te relaxen. 

•  Stadscamping: deze is het hele 
weekend aanwezig en creëert 
’s avonds een leuk pleintje met 
muziek en een klein kampvuur bij 
de ingang van de Stadscamping.

•  Geocache: de coördinaten van 
de cache (schat) worden door de 

legger bepaald met een hand-GPS 
apparaat. Deze GPS-coördinaten 
publiceert deze cachelegger op 
de site www.geocaching.com. An-
deren lezen deze coördinaten in 
hun eigen GPS-ontvanger en gaan 
daarna op zoek naar de schat. Al-
leen vrijdag aanwezig voor vragen 
van mensen die het nog niet ken-
nen. We zijn benieuwd wie als eer-
ste de schat vindt!

•  IVN, Stadscamping en Scouting 
Esjeeka gaan zich inspannen om 
de kleine bezoekers creatief bezig 
te houden met allerlei spellen op 
hun eigen terrein en op het speel-
veld. 

•  Patricia Brok verzorgt dansacts 
voor kinderen. Leuk om kinderen 
vol plezier energiek bezig te zien.

Drie dagen vol gezelligheid, met 
een hapje en een drankje en met 
een kleedje op de speelvelden. Er 
zijn genoeg plekken om te zitten: 
bankjes, tribunes of de trappen om 
de dansoptredens en muziekuit-
voeringen bij te wonen. De initia-
tiefnemers van het T-huis, Dirk de 
Leeuw en Lennart Veersma zorgen 
voor horeca. “Wij gaan dorstige 

bezoekers van het park voorzien 
van een natje, maar ook zeker van 
een droogje.“

Het wordt een weekend vol ver-
rassingen! Nieuwsgierig geworden? 
Bekijk het hele programma met 

Onder de bomen op de hoek van 
de Elzenstraat/Ceciliastraat kan 
weer worden gevoetbald. Op het 
eerste gezicht lijkt de pannakooi, 
bedongen als tegemoetkoming 
van het verdwenen Fratersveldje, 
veel te klein, maar de ervaring 
leert dat er inmiddels dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt door 
vooral jonge kinderen die op 

die manier veilig en ongestoord 
een balletje kunnen trappen. Of 
hockeyen, dat kan natuurlijk ook.  
Met dank aan de gemeente 
Tilburg, de wijkcoördinator 
Robert Horninkx en onze 
wijkraad.

 I Wil Verheggen
 :  Chris Oomes

De buurtkinderen op het pannaveldje

Hoera, we hebben weer een trapveldje! 

tijden op www.spoorparktilburg.nl  
en op onze social mediakanalen 
Facebook, Instagram en LinkedIn. 

 I Anja Eijkemans,  
namens Stichting Spoorpark

 : Chris Oomes
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Drie generaties kolenboer aan de Bredaseweg
Herinneringen aan de Bomenbuurt gaan vaak over bedrijven die 
vroeger het straatbeeld van de wijk bepaald hebben. Kolenhandel 
Hendriks aan de Bredaseweg is zo’n bedrijf dat bij veel mensen een 
nagedachtenis oproept. Voor Coleta Bressers-Hendriks zijn het 
echter vooral persoonlijke herinneringen, omdat de kolenhandel 
het familiebedrijf van haar opa, vader en broer betrof. “Vooral 
mijn vader Jan en broer Piet hebben zich altijd heel erg ingezet 
voor het bedrijf. Dat zijn de twee die we vanuit de familie ook nog 
altijd het meest eren voor hun inzet.” 

In 1918 kocht opa Piet Hendriks 
het pand aan de Bredase Steenweg 
67 (tegenwoordig behoort deze 
grond toe aan de familie Gianot-
ten die er een drukkerij en kantoor 
gevestigd heeft aan het begin van 
de Bredaseweg). “Opa Piet han-
delde in onroerend goed. Op een 
dag kocht hij een wagen kolen en 
liet die vervolgens uitventen met 
behulp van het groot aantal werk-
zoekende mannen in de stad.” Het 
was opa Piet die erop stond dat 
zijn zonen ook in het steeds gro-
ter wordende kolenbedrijf gingen 
werken. In 1955 ging echter alleen 
de vader van Coleta door: “Werken 
met kolen was heel zwaar werk, 
maar we hebben nooit gemerkt 
dat mijn vader en later mijn broer 
ooit moe waren. Het hoorde er ge-
woon bij. Iedere dag zagen mijn fa-
milieleden letterlijk zwart van het 
werken met kolen. Vriendinnen 
vroegen me wel eens of ik het raar 
vond ze vaak zo te zien, maar voor 
mij was het juist een heel normaal 
en vertrouwd gezicht.”

“Mijn broer Piet, moest als oudste 
broer ook in het bedrijf komen 
werken, terwijl dat niet zijn keuze 
was. Maar we waren zo trots op 
hem dat hij dit deed. Het moet 
voor hem een mooi moment zijn 
geweest toen onze vader besloot 
om de kolenhandel en bijbehoren-
de gronden te verkopen in 1969. 
Eindelijk kon broer Piet doen wat 
hij wilde en kon hij gaan werken bij 
de brandweer. Hier heeft hij later 
nog het boek ‘Iedere brand is lees-
baar’ over geschreven.”

Zus Coleta vraagt zich tot op de 
dag van vandaag af wat er met de 
twee auto’s van het bedrijf is ge-
beurd tijdens de Tweede Wereld-

oorlog jaren: “Door de bezetter 
werden alle vrachtauto’s gevor-
derd. Toen dat nieuws kwam wa-
ren de auto’s verdwenen en was er 
opeens een kar met paard die al 
het werk moest doen! Het paard 
wilde nog wel eens weglopen, 
maar dat vonden wij als kinde-
ren juist geweldig. Toen de oorlog 
voorbij was stonden de vracht-
auto’s er opeens weer. Maar toen 
hebben we nog wel een keer met 
de buurtkinderen samen op de kar 
door de buurt gereden. 

 I  Kevin Hordijk

 :  Han van den berg

Zoek de 10 verschillen

Op de foto staat links Piet Hendriks (broer) en rechts Jan Hendriks (vader) 
De foto is omstreeks 1961 genomen op het terrein van de Kolenhandel.
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu…

In 1909 werd de Internationale Tentoonstelling Stad Tilburg 
georganiseerd. Een grootse promotie van de stad Tilburg en hier 
aanwezige: handel, nijverheid en kunst. Een groot deel van de 
Tilburgse fabrikanten nam deel aan de tentoonstelling om hun 
producten aan het publiek te presenteren. Kosten 10 gulden 
per vierkante meter. De wollenstoffenindustrie, de weefschool, 
textielvereniging, maar ook het Tilburgse bedrijfsleven in 
de vorm van metaal-, leer- en schoenenindustrie was ruim 
vertegenwoordigd. Tussen 15 juli en 8 augustus van het jaar 1909 
kwamen er enkele honderdduizenden bezoekers, van heinde er ver.

Paviljoen Venetië 
Het hele gebied waar de tentoon-
stelling plaatsvond was ruim opge-
zet. Prominent waren twee flinke 
loodsen waarin machines en allerlei 
zaken werden tentoongesteld. Maar 
de clou van de tentoonstelling was 
Paviljoen Venetië (zie ansichtkaart), 
heel mooi omschreven door de Til-
burgse Courant: een prachtig feest-
terrein ingericht met Venetiaanse 
gevels, bruggetjes en waterpartijen. 
Kosten noch moeite werden ge-
spaard om de stad Venetië in detail 
na te bouwen. Hier in Tilburg! Men 
had fraaie kopieën van het Dogepa-
leis en de kerk van San Marco. Heu-

se gondelvaarten waren mogelijk 
in een speciaal daarvoor gegraven 
kanaal, compleet met Rialtobrug 
maakte het Italiaans compleet. Er 
waren terrasjes, standjes, brugge-
tjes, alles gezellig ingericht voor het 
optimale Venetiaanse effect.

Deze tentoonstelling werd ook 
voor de gewone burger interes-
sant gemaakt. De combinatie van 
industrie, cultuur en amusement 
bleek ook toen al succesvol en trok 
een breed en groot publiek. Speci-
ale treinkaartjes werden op bijna 
alle stations in Brabant verkocht 
voor amusement zoals paarden- 

dressuur en schietwedstrijden. Ver-
der was er een restaurant, feestzaal 
én een kermisterrein. Er werd zelfs 
een klein treinstationnetje aange-
legd. Door het succes werd de ten-
toonstelling met een week verlengd.

De plaats van de
tentoonstelling…
Het is haast onvoorstelbaar dat deze 
tentoonstelling toen nog buiten de 
stad lag. Op ongebruikt terrein tus-
sen wat nu de Hart van Brabantlaan 
is en de Alleenhouderstraat. Een 
flink agrarisch gebied toen nog, 
pal ten westen van de bedrijvige 
Noordstraat. Tussen de spoorlijnen 
richting Breda en aftakking Turn-
hout heeft zich hier na de tentoon-
stelling voetbalvereniging NOAD 
nog gevestigd. Begin jaren 60 kwam 
Van Gend & Loos er met een groots 
opgezet laad- en losgebied. Na ruim 
veertig jaar sloot de vervoerder op  
1 januari 2003 weer haar vestiging. 
Daarna heeft het terrein nog enkele 
jaren dienst gedaan als Stadscam-
ping.

Spoorpark
Na het rijke verleden dat zich hier 
heeft afgespeeld, zijn vanaf 21 juni 
2019 de poorten van het Spoor-
park open. Daarmee is Tilburg een 
jong maar fraai en veelzijdig park 
rijker. Tussen de spoorlijnen (Breda 
en het Bels lijntje) van De Rits, een 
ontwerp van kunstenares Marieke 
Vromans, kun je allerlei sporten en 
activiteiten aanschouwen. Maar 
ook een uitzicht nemen over de 
stad in de 36 meter hoge uitkijkto-
ren van Stichting De Torenbouwers 
is mogelijk, of versnapering zoeken 
in horecagelegenheid T-Huis met 
terras en Theetuin. Grappig dat op 
de plek van de Venetiaanse gondel-
tochten nu de vijver ‘Levend Water’ 
is gesitueerd.  

 I +  :  Chris Oomes
Ansicht: Regionaal Archief Tilburg

 ĥ Bron: Tilburg. Tijdschrift voor  
geschiedenis, monumenten en cul-
tuur. Jaargang 27, april 2009. Nr. 1.
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Ingrediënten: 

• 500 gram rabarber
• 100 gram zachte roomboter
• 200 gram poedersuiker
• 1 zakje vanillesuiker

Ingrediënten: 

• 125 ml slagroom

Engelse Rabarber Cake

Benodigdheden:
1 vel bakpapier en een cakeblik

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 180º.
• Maak de rabarber schoon en snijd de  
 stelen in dunne boogjes van 2cm.
• Vet het cakeblik in met boter, bekleed met bakpapier 
 en laat het aan de randen overhangen.
• Leg de rabarberstukjes op de bodem
• Klop de boter in een kom met de helft van de poedersuiker 
 en de vanillesuiker schuimig.
• Mix de eieren een voor een de door boter met suiker.
• Roer met een spatel de gezeefde bakmeel voorzichtig 
 door de massa tot een dik beslag.
• Strooi de overgebleven poedersuiker gelijkmatig over de rabarber 
 in het bakblik.
• Schep het beslag erover en strijk het glad zodat alle rabarber bedekt is.
• Knip het overtollige bakpapier gelijk met de rand van het cakeblik af.
•  Bak de cake gedurende 45 minuten tot de bovenzijde mooi  

goudbruin is.
• Laat de cake eerst een beetje in de vorm afkoelen.
• Serveer met een klodder clotted cream!

Tip:
Clotted cream is hier en daar in potjes te koop, maar op internet  
staan verschillende recepten om uw eigen clotted cream te maken:

Uit Geerts 
receptenboek

Iedereen die wel eens bij onze westerburen heeft rondgelopen 
moet de verleiding kennen van de overal aanwezige 
uithangborden met de verlokkende High Tea’s met clotted 
cream. Het woord alleen al is smullen, het maakt niet uit wat 
eronder zit, scones of cupcakes en in dit geval een
Engelse Rabarbercake:

• 2 grote eieren
• 100 gram zelfrijzend bakmeel
• 250 gram clotted cream

Bereidingswijze:
Slagroom met mixer lobbig kloppen.
Mascarpone in gedeelten toevoegen en room verder stijf kloppen.

Smakelijk eten!

• 125 gram mascarpone

Wandelmaatjes gezocht voor de 
Tilburg Ten Miles Wandeltocht

Op zaterdag 31 augustus vindt de Tilburg Ten Miles wandeltocht 
weer plaats. Het lijkt ons hartstikke gezellig om dit jaar met een 
grote groep vanuit de wijk deel te nemen. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! Een mooie manier om op een gezellige en sportieve 
manier kennis te maken met andere wijkbewoners.

08.30 en 16.00 uur aan de bar van In 
De Boomtak. Wandelkaarten van 
de route zijn vanaf half juni te koop 
bij de VVV aan Spoorlaan 434a  
(in Natuurmuseum Brabant).

Wij hebben er nu al zin in!
Joke Scheele, Riet Staps en
Jos de Kousemaeker

 I Francis Huisman

We lopen 16 kilometer (Ten Miles). 
Wie nog niet genoeg kilometers 
’ín de benen’ heeft, zou zich vrij-
blijvend aan kunnen sluiten bij 
de wandelgroep die iedere dins-
dagochtend om 10.30 uur vanuit 
wijkcentrum In De Boomtak een 
uur door de wijk loopt. Maar we 
kunnen natuurlijk ook op andere 
dagen/tijden samen gaan lopen.
Opgeven voor de Ten Miles wan-
deltocht kan iedere werkdag tussen 

Riet Staps, Francis Huisman en Jos de Kousemaeker na de finish in 2018

Een studio voor 
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl
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Aaien en koffie drinken bij kattencafé De Spinnerij
Kattenliefhebbers opgelet: vanaf eind 2019/begin 2020 kun je je 
hart ophalen bij kattencafé De Spinnerij! Onderneemster Yvette 
Kouwenberg gaat, na jaren met het idee te hebben gespeeld, nu 
echt haar liefde voor katten combineren met haar ervaring in de 
horeca en is druk op zoek naar een geschikte locatie, liefst in de 
buurt van het station. 

Bevriende ondernemers in het 
dwaalgebied houden in de gaten 
waar een pand vrij komt dat groot 
genoeg is én een horecavergunning 
heeft. Dan moet er nog flink 
verbouwd worden om de 
viervoetige bewoners een zo fijn 
mogelijke leefruimte te bieden met 
klimtoestellen, lekkere ligplekken 
en een ‘cats only’ ruimte waar de 
katten zich even terug kunnen 
trekken. Voor de tweebenige 
bezoekers komen er natuurlijk fijne 
zitplekken waar koffie met lekkers 
en lunch genuttigd kan worden.  
Het orginele logo, dat refereert aan 
textielstad Tilburg én de katten, is 
ontworpen door Karel en Linda. 
Zij zijn ook de professionele 
vormgevers van deze wijkkrant. 

Katten eerst
Iedere klant is straks van harte 
welkom, maar het welzijn van de 
dieren staat wel voorop. Aaien en 

spelen vinden ze heerlijk, maar ge-
streste katten zijn niet gezellig. Dus 
lekker laten slapen als ze slapen, 
niet tegen hun zin optillen en zeker 
niet achter ze aan rennen. En ook 
voeren is uit den boze, ze worden 
uitstekend verzorgd. Yvette gaat 
samen met het asiel katten uitzoe-
ken die sociaal en knuffelig zijn en 
het onderling goed kunnen vinden. 
Wil je straks graag meehelpen in de 
zaak dan kan dat. Vrijwilligers zijn 
van harte welkom! 
Maar ook nu kan Yvette al hulp 
gebruiken met bijvoorbeeld de 
webshop opzetten, de Facebook-
pagina of meehelpen op de diverse 
markten, zoals de Dwalerij. Yvet-
te is ook nog op zoek naar mooie 
spullen die ze in haar webshop wil 
gaan verkopen, van natuurlijke 
materialen gemaakt en duurzaam. 
Daarvoor wil ze ook het liefst 
met lokale ondernemers samen-
werken die dat soort producten 

kunnen maken. Dus als iemand 
ideeën heeft…laat maar weten:  
info@kattencafedespinnerij.nl 

Crowdfunding
Yvette heeft zich verzekerd van een 
goed startbedrag via een crowd-
funding die in 2018 liep. De regel 
is dat er minimaal 80% van het be-
drag wordt binnen gehaald, anders 
gaat alles terug naar de gevers. 
De stand aan het eind van de loop-
tijd was 82% dankzij vele gulle par-
ticuliere gevers en sponsoren zoals 
het VSB fonds, kattenblad “Majes-
teit”, Pets Gifts uit Waalwijk die alle 
kattenspullen doneert en La Pou-

De eerste Dwalerij van het jaar was gezegend met mooi weer, 
volop belangstelling en een lekkere sfeer. Er werden goede zaken 
gedaan bij de kramen, variërend van grappige kattensokken tot 
heerlijk brood, leuke kleding, yogalessen en prachtig beschilderde 
gerecyclede bordjes. Zeker voor herhaling vatbaar!

belle die tafeltjes en stoelen gaat 
leveren. De rest van het bedrag is 
Yvette nu via de verkoop van spul-
len op Facebook, Marktplaats en 
markten bij elkaar aan het verdie-
nen. 

We laten het jullie uiteraard weten 
wanneer het café opent. Je kunt 
ook op de hoogte blijven door de 
Spinnerij te volgen op Facebook, 
Instagram of www.kattencafede-
spinnerij.nl en kom gezellig kijken 
bij de kraam op de Dwalerij!

 I Fransje ter Doest
 :  Han van der Berg
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Het jaar 2018 positief afgesloten
Het jaarverslag van de Stichting Beheer en Exploitatie In De 
Boomtak, die het wijkcentrum beheert, is klaar. Niet onbelangrijk 
is dat er over 2018 wederom een positief resultaat is behaald. 
Graag geeft het bestuur een inkijkje in wat er in 2018 allemaal 
gespeeld heeft.

Het hoogtepunt was natuurlijk de 
viering van het veertigjarig jubile-
um op tweede pinksterdag. Vele 
bezoekers en vrijwilligers genoten 
van een breed scala aan feestelijke 
activiteiten. Op die dag werd ook 
de geheel vernieuwde keuken offi-
cieel geopend. Sindsdien serveren 

we wekelijks aan ruim 50 gasten 
een gezonde, vers bereide maaltijd.

Goed gevulde agenda
Het gehele jaar door vonden tal 
van activiteiten plaats, te veel om 
op te noemen. Sommige wekelijks 
en laagdrempelig, zoals de vrijdag-

Ochtendgymnastiek onder leiding van 
Olga Commandeur tijdens het 40-jarig jubileum

se handwerkmiddag en de steeds 
groter wordende wandelgroep op 
dinsdagochtend. Andere maande-
lijks, zoals een ouderenmiddag met 
muziek, kinderdisco, bingo, repair 
café en een fietstocht. Speciale eve-
nementen waren de feestelijke paas- 
en kerstlunch en het kindercarnaval.

Samenwerkingen
Met de Stichting Noordhoek, Con-
tourDeTwern en de gemeente Til-
burg wordt door In De Boomtak 
op een structurele wijze samen-
gewerkt, binnen het programma 
‘Noordhoek Sociaal aan zet’. Dit 
programma is gericht op het ver-
beteren van het welzijn van de 
wijkbewoners. Ook met andere 
groepen zijn de contacten geïn-
tensiveerd, zoals bewonersbestu-
ren van flatgebouwen, woning-
bouwverenigingen en Thebe. Per 
1 januari huurt het wijkteam van 
Thebe Thuiszorg werkruimte in 
het wijkcentrum en is vandaar-
uit werkzaam in de wijk. Ook de  

ouderenadviseur van Contour-
DeTwern heeft zijn werkplek in het 
buurthuis. Zijn betrokkenheid en 
bereikbaarheid zijn daarmee aan-
zienlijk vergroot. Ons werkgebied 
is uitgebreid met een deel van de 
binnenstad van Tilburg en ook de 
wijkkrant wordt hier verspreid. Be-
woners van Centrum-West weten 
de weg naar In De Boomtak steeds 
beter te vinden.

Helemaal goed
Kortom 2018 was een jaar waarin 
weer veel is gebeurd en gedaan. 
Dit alles was niet mogelijk geweest 
zonder de enorme inzet van onze 
grote groep vrijwilligers. Hier gaat 
onze waardering en dank dan ook 
op de eerste plaats naar uit.
Wil je het gehele jaarverslag  
lezen? Kijk dan op de website:  
www.deboomtak.nl

 I Francis Huisman,  
Bestuur In De Boomtak

 : Wil Verheggen

Wil Wouts en Hans van Driel, twee enthousiaste leden van 
schaakvereniging De Stukkenjagers, hebben het voor elkaar 
gekregen! In heel Nederland zijn er initiatieven om in parken en 
pleinen schaaktafels te plaatsen en zij vroegen zich af of dat in 
Tilburg ook mogelijk zou kunnen zijn.

Met de stukken op tafel in het Spoorpark

Het bestuur van de schaakvereni-
ging De Stukkenjagers vroeg de he-
ren om met dit idee aan de slag te 
gaan: schaaktafels in de openbare 
ruimte van Tilburg. “En natuurlijk 
dachten we in eerste instantie aan 
het Spoorpark.” Het bestuur van 
het Spoorpark was direct enthousi-
ast en wilde graag drie schaaktafels 
in het park. Schaken is immers goed 
voor de stad en voor haar inwo-

ners. De schaaksport verbindt ge-
neraties. Jong en oud schaakt tegen 
elkaar en schaken brengt verschil-
lende culturen samen. Zonder taal-
barriëres spelen mensen afkomstig 
uit Europa, Azië, Afrika, en Noord-
en Zuid-Amerika tegen elkaar. “Dat 
je van schaken ook slimmer wordt, 
dat schaken de hersens uitdaagt en 
vergeetachtigheid helpt verminde-
ren, dat is dan mooi meegenomen”, 
volgens Wil Wouts.

Niet goedkoop
Alleen de financiering nog. Schaak-
tafels die tegen een stootje kunnen, 
zijn niet goedkoop en ze moeten 
ook nog geplaatst worden. Niet 
getreurd. In het kader van ‘Verrijk 
je Wijk’ vroegen ze de wijkraden 

van Noordhoek en van de Binnen-
stad om een bijdrage. Dat was geen 
probleem. “We kregen donaties 
van organisaties in Tilburg, die de 
schaaktafels ook een warm hart 
toedroegen. Alles opgeteld hebben 
we nu voldoende geld om de drie 
schaaktafels te laten plaatsen”, zegt 
Hans van Driel tevreden.

Voor iedereen
Bewoners van Tilburg en in het bij-
zonder die van de wijk Noordhoek 
en die van de Binnenstad, zijn van 

harte welkom om een potje te spe-
len of om bijvoorbeeld iemand die 
je niet kent het spel te leren.
“Wij zijn ervan overtuigd dat de 
schaaktafels een aanwinst zullen 
zijn voor Tilburg. Natuurlijk denken 
we nu ook na over speciale activi-
teiten in het Spoorpark. Meer info 
hierover volgt in de wijkkrant”, al-
dus de heren Wouts en Van Driel.

 I Wil Wouts en Hans van Driel
 : uit de catalogus IJslander, 
leverancier

De Stukkenjagers is Tilburgs 
grootste schaakvereniging, die 
in Cinecitta elke woensdag-
avond haar clubavond heeft 
en elke vrijdagmiddag een vrije 
inloopschaak organiseert. Dan 
kan iedere schaakliefhebber vrij-
elijk en gratis één of twee potjes 
komen schaken. Je hoeft geen lid 

van een club te zijn en je speelt 
steeds tegen een tegenstander 
van je eigen niveau. Kom je om 
13.30 uur, dan word je ingedeeld 
voor de eerste pot en om 14.30 
uur voor de tweede partij. Je 
hoeft je niet van tevoren aan te 
melden. Je kunt gerust zo bin-
nenlopen.
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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
10:30 - 11:30 Wijkwandeling
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)

15:00 - 17:00 Bestuursvergadering
18.00 - 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
14.00 - 15.00  Moedergym
17.30 - 18.30 De Eeterij In De Boomtak
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki Jitsu
20.30 - 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
13.00 - 17.00  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
19.00 - 20.00 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
20.00 - 21.30 Redactievergadering wijkkrant (1x per maand) 
19.30 - 22.30 Darten
20.00 - 22.30 Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken) 
20.00 - 22.00 Wijkraad (vierde woensdag van de maand)

20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
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)

13.00 - 16.00 Fietstocht (tweede donderdag van de maand)

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 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 - 23.00 Café Français (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)

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)

*  Schilderclub De Boomtak exposeert van 26 mei t/m 7 juli in  
servicecentrum Het Laar, Generaal Winkelmanstraat 175 in Tilburg
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

M. Gommers

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

www.fysio-hartvanbrabantlaan.nl

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


