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presenteert boek in de villa 

Traditionele kerstboom verlicht Hagelkruisplein

Investeerders wijkcentrum 
krijgen geld terug
De exploitatie van wijkcentrum In De Boomtak bereikt  
binnenkort een mijlpaal. Vanaf januari krijgen de eerste 71  
certificaathouders hun geld terug. Deze certificaten werden in 
2015 massaal gekocht door sympathisanten van In De Boomtak.  

Het is een traditie die teruggaat tot de jaren 70. Wijkgenoten rond 
het Hagelkruisplein zetten elk jaar een grote kerstboom in het 
mooie parkje op het plein. Altijd weer een vertrouwd plaatje om 
in kerststemming te komen.

Buurtbewoners Couwenberg, De 
Kort en Maes beginnen in okto-
ber met zoeken naar een betaal-
bare boom. Vervolgens gaan ze op 
zoek naar sponsors en collecteren 
ze rond het plein. Ze regelen de 
stroom en vervangen de lampjes. 
Met de opbrengst van de collecte 
in de straat en met de sponsoring 
door Karakter, Paul Jacobs Schilder-
werken en Van de Klundert Twee-
wielers wordt de traditie voort-
gezet. Van Helden Sneltransport 

komt de boom gratis afleveren. En 
dan komt het zwaardere werk, want 
het planten is een hele opgaaf. Soms 
in de sneeuw, ditmaal in herfstweer. 
Schrobbelèr en glühwein houden de 
vrijwilligers warm. Met zes man sterk 
en een klein publiek wordt de boom 
op zijn plek vastgezet. De boom staat 
tot eind januari. Twee maanden ge-
zellige kerstsfeer dankzij onze buren.

Ook met een buurtactie in de krant? 
Mail de redactie!

Destijds werden maar liefst 710 
certificaten verkocht met de be-
lofte dat de eigenaren deze na  
5 jaar in tranches van een jaar 
kregen terugbetaald. Met deze 
gigantische crowdfundactie stel-

den buurtbewoners en andere  
belanghebbenden de financiële 
toekomst van het wijkcentrum 
veilig. 

  Lees verder op pagina 7

 Chris Oomes
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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
5.250 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
Clemens Audenaerd 

Advertentieopmaak 
Hans van Welbergen

Adverteren in de krant?
Neem contact op met 
c.audenaerd@kpnmail.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.

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

Squashcentrum De T toch tegen de vlakte

Het is een blikvanger van jewelste 
en de sloop van squashcentum  
De T in de Boomstraat trekt dan 
ook genoeg bekijks. Op de zicht-
locatie verrijzen begin komend 
jaar ‘vijf unieke stadswoningen’, 
zoals ze worden aangeprezen 
door projectontwikkelaar Van 
Gisbergen.

In de huidige oververhitte 
woningmarkt vroeg de ont-
wikkelaar vorig jaar tot meer 
dan een half miljoen euro 
(per stuk) voor de panden.  

In de tussentijd is de vraagprijs 
wat genormaliseerd, en met suc-
ces: dit najaar kon de opdracht 
voor de sloop gegeven worden. 

De Bomenbuurt kan nog wel wat groen gebruiken

Onderzoek wijst uit wat we in de Bomenbuurt allemaal al wisten: 
er is hier bijna geen boom te vinden. Ditmaal geen verwijtende 
vinger richting de gemeente, het onderzoek van Deloitte richt 
zich op particuliere gronden, onze eigen achtertuinen.

In Nederland is gemiddeld 36% 
van particuliere grond groen in-
gericht. In heel Tilburg is dit 19%. 
En voor Bomenbuurt Midden en 
Oost slechts 4%. Dat is natuurlijk 
makkelijk in onderhoud, maar 
hierdoor missen we een hoop 
voordelen dat groen met zich mee 
brengt. 

De waarde van groen
Groen zorgt voor meer geluk en 
gezondheid, op het werk, in huis 
en zeker ook in de tuin. Planten 
hebben een positief effect op ons 
welzijn. Tuinieren wordt zelfs als 
therapie voorgeschreven. Groen 
heeft logischerwijs ook voordelen 
op het gebied van biodiversiteit, 

verkoeling, goede afwatering en 
CO2-vermindering. 

Te weinig ruimte?
Het Big-Data onderzoek onder-
schrijft een conclusie die we in 
de Pilot Omgevingswet ook al ge-
trokken hebben: er is op straat erg 
weinig ruimte om alle wensen ten 
aanzien van groen, spelen en par-
keren te realiseren. Het zou wen-
selijk zijn als wij, om te beginnen, 

onze tuinen zelf vergroenen. Tuin 
te klein? Overweeg een groen dak. 
In onze vorige editie beschreven 
we het project van de Elzenstraat, 
het grootste groene dak van de Bo-
menbuurt.

Vind de groenheid van jouw eigen 
wijk op: www2.deloitte.com

 Laurens Elzinga
 Bob van der Sleen
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Heeft u last van een hoge bloeddruk, te hoge cholesterol 
waarden, overgangsklachten of overgewicht? 
Neem dan contact op met Teddie van der Steenhoven-Thur

Nieuw bij Sens Gezondheidscentrum Voeding & Beweeg coaching:

Gewichtsconsulent Brabant

info@gewichtsconsulent-brabant.nl   |   06 499 795 30   |   Boomstraat 118 Tilburg   |   BGN Geregistreerd

Eindejaarsactie

Geef u nu op voor een fitter 2020  
en ontvang een gratis voedingsanalyse 
t.w.v. € 59,- (geldig tot 1-2-2020)

Stadsfotograaf exposeert en presenteert boek in de villa 
Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 december 2019 exposeert 
Tilburgse stadsfotograaf Chris Oomes veel van het fotografisch werk 
dat hij heeft gemaakt in 2019, zijn jaar als Stadsfotograaf van Tilburg. 
De expositie is in Villa de Vier Jaargetijden en toont onder andere de 13 
foto’s uit het boek Beleef Tilburg! Op zondag 29 december om 15.00 uur 
overhandigt Chris zijn boek aan een bekende Tilburger, het is nog een 
verrassing wie dat zal zijn. 

Zwart- wit fotografie
Chris fotografeert graag in zwart-wit, 
dus dat zal terug te zien zijn in de ten-
toonstelling, naast kleurenfoto’s. Hij 
exposeert de 13 foto’s uit het boek Be-
leef Tilburg! maar ook 13 foto’s van de 
013geluksplekken, 13 stadsfoto’s en veel 
vrij werk. De foto’s zijn te zien in diverse 
formaten, waaronder op ansichtkaar-
ten, ingelijst en in snuffelbakken. Wie 
zo’n prachtig plaatje in huis wil of als 
ansichtkaart wil opsturen, kan tijdens 
de expositie een aankoop doen in de 
villa. 

Iconische plekken
Beleef Tilburg! beschrijft en verbeeldt 
13 iconische en historische plekken in 
Tilburg die een speciale aandacht ver-
dienen. Ze hebben Tilburg gemaakt tot 

wat het nu is. Een bruisende stad die 
een enorme verandering heeft doorge-
maakt. 
Toen Chris Oomes met het idee voor 
dit boek bij Ticket to Tilburg kwam, 
werd het meteen enthou siast ontvan-
gen en samenwerking aangeboden. 
Het boek wordt onderdeel van het wel-
komstpakket voor nieuwe bewoners in 
2020. Ook is er van de 13 historische 
plekken een fietsroute van 10 kilometer 
gemaakt om de stad te ontdekken. Met 
tips voor versnaperingen onderweg en 
korting op de entrees van De Pont en 
het Textielmuseum. De fietsroute is als 
arrangement te boeken bij het VVV.

Vanaf vrijdag 13 december is dit boek 
verkrijgbaar bij boekhandel Gianotten, 
VVV en via www.boeken fabriek.nl.

Minder papierafval in Tilburg door invoering Ja/Ja-sticker 
Na Amsterdam is Tilburg de tweede gemeente in Nederland die 
per 1 januari 2020 overgaat naar de invoering van de zogenaamde 
Ja/Ja-sticker. Met de komst van een deze sticker ontstaat een 
omkering in het huidige bezorgsysteem. Het zorgt ervoor dat 
mensen niet langer ongevraagd reclamepost ontvangen, tenzij zij 
daar zelf om vragen met de Ja/Ja-sticker.

In het huidige systeem betekent 
geen sticker op een brievenbus dat 
er (ongewenst) reclamedrukwerk 
bezorgd wordt. In het nieuwe sys-
teem betekent geen sticker juist 
geen reclamedrukwerk. Met deze 
omkering komt er een einde aan de 

verspilling die met het huidige sys-
teem gepaard gaat. Huishoudens 
zonder brievenbussticker ontvan-
gen nu gemiddeld 33 folders per 
week. Dat is 34 kilo reclamedruk-
werk per jaar. De reclamefolders 
die deze huishoudens ontvangen, 

worden lang niet altijd gelezen en 
belanden dan ook nogal eens bij het 
oud papier. 

De invoering van een Ja/Ja-sticker is 
een belangrijke stap in het vermin-
deren van papierafval in Tilburg. 
Iedere ongelezen folder zorgt voor 
onnodige verspilling van energie 
voor productie en transport. 

De Ja/Ja-sticker zal de komende 
weken bezorgd worden bij alle 
postadressen in de gemeente Til-

burg. Als je de folders wilt blijven 
ontvangen plak je deze sticker op 
de brievenbus. Je krijgt dan ook de 
huis-aan-huisbladen. Inwoners ont-
vangen ook een Nee/Nee-sticker, 
deze bevestig je op de brievenbus 
als je ook geen huis-aan-huisbladen 
(en dus ook geen wijkkrant) op de 
deurmat wilt. Plak je geen sticker 
op, dan ontvang je geen reclamefol-
ders, maar wel de huis-aan-huisbla-
den waaronder de wijkkrant. 

 Clemens Audenaerd

 Fransje ter Doest



4  |  Wijkkrant De Noordhoek

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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Negentig jaar montessorionderwijs op basisschool de Elzen  

Montessoriklas in de jaren 50/60 

De Montessoribasisschool De Elzen aan de Elzenstraat bestaat 
90 jaar. Als je geen schoolgaande kinderen (meer) hebt is het je 
wellicht ontgaan. Voor de herfstvakantie is het bescheiden gevierd 
met de leerlingen, met o.a. een musical uitgevoerd door de juffen 
en meesters van het schoolteam. Volgens Bas Evers, sinds 2012 
directeur van de school, is het pas over tien jaar - het honderdjarig 
bestaan - reden voor een echt groot feest, maar wij vinden het toch 
een mijlpaal om eventjes bij stil te staan.

De geschiedenis gaat terug naar 
september 1929. Dat was het mo-
ment dat de zusters Ursulinnen het 
montessorionderwijs met de kleu-
terschool begonnen. In 1938 werd 
het uitgebreid met de lagere school. 
In de oorlog moesten de zusters de 
schoolgebouwen verlaten en werd 
de school door de Duitsers bezet. 
Noodgedwongen werden toen de 
lessen gegeven in andere lokalen, 
zoals een toonzaal van een meubel-
zaak op de hoek van deTuinstraat 
en de Fabriekstraat. Na de oorlog 
vertrokken de Ursulinnen en werd 

het onderwijs overgenomen door 
de Zusters van JMJ.

Tijden veranderen
Tot 1963 was het een meisjesschool, 
daarna werden ook jongens toege-
laten. De tijden veranderden en de 
zusters werden langzamerhand ver-
vangen door niet-religieuze juffen 
en meesters. In 1969 was het hoofd 
van de school voor het eerst geen 
zuster meer. Frans Smulders werd 
de nieuwe directeur. Hij gaf onge-
veer 40 jaar met veel enthousiasme 
leiding aan de steeds groeiende ba-

sisschool. Bas Evers is in zijn voet-
sporen getreden en heeft de mon-
tessorileerlijn duidelijk voortgezet. 
Uitgangspunt van het montessori-
onderwijs is dat er verschillen zijn 
tussen kinderen. Basisbehoeften 
staan centraal, er wordt gezocht 
naar een goed evenwicht tussen 
zelfstandigheid, samenwerken en 
werken op het eigen niveau van het 
kind. Het onderwijs is gericht op 
het kind, het kind wordt individue-
ler benaderd en leert zelf te onder-
zoeken en te doen.

Paal en perk
Het aantal leerlingen heeft inmid-
dels zijn grens bereikt. Het groeide 
vanaf 2012 van 470 leerlingen naar 
de huidige 620, verdeeld over 24 
groepen. De leerlingen komen niet 
alleen uit de Bomenbuurt, maar 
ook uit andere Tilburgse wijken. 
Door de groei zijn het technieklo-

kaal en de bibliotheek tijdelijk al 
geweken voor klaslokalen. Dat is 
de reden waarom begin van 2020 
wordt begonnen met het doortrek-
ken van de zolder van de oudbouw, 
zodat techniek en bibliotheek weer 
een goede ruimte krijgen. “Maar”, 
vertelt Bas Evers, “dat wil niet zeg-
gen dat het aantal leerlingen nog 
verder wordt uitgebreid, de grens is 
echt bereikt”. De Montessorischool 
in de Reeshof is onder hetzelfde 
bestuur en directie geplaatst. Met 
voortvarendheid wordt daar de 
montessorileerlijn voortgezet, zo-
dat de ouders uit de Reeshof kun-
nen gaan kiezen voor de locatie 
daar en dat voor kinderen uit de 
Bomenbuurt en Centrum-West in 
de Montessoribasisschool De Elzen 
meer plaats komt.

 Wil Verheggen
 De Elzen
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Kôopaovend

Èn ast naa êene kôopaovend in 
de week waar, dan gaavet nòg nie 
zoveul. Mar asser teegesworreg 
bè die grôotwinkelbedrèèven en 
scheet dwars zit, maokezer enen 
kôopaovend veur èn die klèèn 
winkeliers moete dan meej, òf ze 
moete schèète òf nie. Èn zèllefs 
daor ist nie bè gebleeve. Want 
wè dènkte van den zondag, 
den dag des Heeren, zoasse die 
noemde. Dan zèn tòch ok vort 
alle winkels oope. Ge kunt hier 
vort zeuve daoge in de week 
oe bodschappe doen, zonder 
vantevurre nò te hoeve dènke dè 
dieje winkel, waor dègge nòr toe 
wilt, wèl oopen is. Zeeker bè de 
suupermèrte, daor kunde vort 
èlleken dag van smèèreges en 
uur òf aacht toe saoves en uur òf 
tien terèèchte. Èn agge dan nòg 
wè tekòrt komt kunde aatij nòg 
nòr de naachtwinkel, want die 
zènner teegesworreg ok vort. 

Nèè, toen ze meej die 
kôopaovende begosse, wast hil 
aanders. Dan gingde meej oew 
vrouw nòr de winkel om hêel 
op oe gemakske bevobbeld ene 
raadiejoow te kôope. Ge ha dan 
zèllef tèèd èn ge wiert nòg nètjes 
te wôord gestaon dur den baos 
vant spul. Hij gaaf op alle vraoge 
en antwoord, hoe stom die 
vraog oover zonne raadiejoow 
ok waar. Mar jè, dè waare dan 
ok apperaate die vort himmel 
aanders waare as die grôote 
kaast diege toe dan toe in hèùs 
ha staon èn vort himmel muug 

COLUMN THEO VAN IERSEL

waart. 
Èn vur dè sort dinger gaoget 
naa wir veul aanders. Ge gaot 
naa vort nòr de winkel om et 
apperaat te bekèèke hoedètter 
int èècht öt zie èn öt te laote 
lègge hoedèt wèèrkt. Dan gaode 
wir nòr hèùs (èn dan doedet 
zèllef ok vort: ‘kèèke, kèèke, mar 
… ). Tèùs òngekoome zètte ene 
lèkkeren bak kòffie, ge vat oewe 
lèptòp èn gaode opt internèt 
zuuke waor dè dè apperaat et 
goejekopste is èn daor bestèldet. 
Dan wòrret den vòllegende dag 
tèùs gebrògt èn agge mazzel hèt, 
dan insteleerezet ok nòg. 

Jè, kôopaovende waarener 
vruuger nie èn ok op de zondag 
dimmet aanders. Dan ginge we 
bè den gruuntenboer aachterom 
nòr binne. Die ha dan in zen 
keuke enen hôop bakke meej 
snuupkes staon èn dan konde 
vur en paor sènte wè snoep 
kôope. Dan waarde de kôoning 
te rèèk. Èn agge wèt aawer waart, 
dan gingde op de zondagmiddag 
in de Heuvelstraot ‘gruitere’. 
Gèùze nòr de mèdjes dieter ok 
liepe te gruitere, om te kèèke 
òffer wè tusse zaat waordègge 
wè meer meej zot wille. Mar zôo 
ist niemer, ok dè gao vort vieja de 
kepjoeter ènt internèt. 

Dus kôopaovende? Kweetet nie, 
laotewer mar oover ophaawe.

Houdoe war,
Teejooke.

Kôopaovend, ge zut in deeze tèèd vant jaor mar en winkeltje 
hèbbe. Dès teegesworreg tòch niemer om te doen èn zeeker 
nie agge oew winkeltje in de stad hèt. Ge moet oew gedoentje 
oope haawe vur meense die tòch nie koome kôope. Der lopt 
dan wèlles den êene òf den aandere binne, mar dès mistal zo-
asse dè bè ons zègge: ‘kèèke, kèèke, mar nie kôope’. 

Feestelijke Witlof Tarte Tatin 
De naam Tarte Tatin hebben we te danken aan de zusjes Stéphanie en 
Caroline Tatin. Per ongeluk bakten ze een keer een appeltaart op z’n kop en 
dat viel in Frankrijk reuze in de smaak. Het is een eenvoudige methode om 
verrassend fraaie en lekkere taarten te maken. Bij een gewone taart zakken 
de appels vaak in het baksel naar beneden, bij deze werkwijze leg je alles juist 
onder in de vorm. Als je de taart na het bakken omkeert, ligt alles keurig 
bovenop. Voor bij het kerstdiner een groente variant met stronkjes witlof:

Ingrediënten 
• 4 plakjes bladerdeeg (diepvries) • 4 stronken witlof
• 2 eetlepels suiker   • 2 eetlepels + een beetje boter
• zout en peper

Bereiding
•  Laat het bladerdeeg ontdooien en vet een ovenschotel  

(24 cm Ø) met een beetje boter in.
• Verwarm de oven voor op 200 °C maak de witlof schoon en halveer de stronken.
•  Karameliseer de suiker in een pan en blus af met 2 eetlepels boter, giet deze  

mix in de taartvorm.
•  Leg de witlof, vlakke kant onder, als een ster tegen elkaar aan op de karamel.
•  Bestrooi met zout en peper.
• Bedek de witlof met het bladerdeeg en laat de plakjes elkaar goed overlappen.
• Prik met een vork gaatjes in het deeg en bak de taart 30 à 35 minuten in de oven.
•  Neem de taart uit de oven en laat hem zeker 5 minuten afkoelen, daarna 

omkeren, maar pas op voor de hete karamel als je de tarte tartin ondersteboven 
op een groot bord stort.

Kerst Pastinaak Aardappelpuree
Speciaal voor kerst, maar altijd lekker: een hippe puree voor bij 
de hazepeper, kerstkalkoen of vegetarische braadworst. Lekker fris, 
romig, zoetig, heel gemakkelijk én weer eens iets anders!

Ingrediënten 
• 600 gram pastinaak   • 300 gram aardappelen
• 2 eetlepels crème fraîche   • (verse) tijm
• takje verse peterselie of wat verse bieslook
• zout en peper, eventueel 1 bosuitje

Bereiding
• Schil de pastinaak en de aardappelen en snijd alles in stukken.
• Kook de pastinaak en aardappelen ongeveer 20 minuten totdat ze zacht zijn.
•  Snijd ondertussen de kruiden fijn. Als de aardappelen en de pastinaak zacht zijn, 

giet je het geheel af.
•  Voeg de crème fraîche en een snufje zout en peper toe en stamp met een 

aardappelstamper alles fijn.
•  Voeg vervolgens de kruiden toe en eventueel een fijngesneden bosuitje.  

Goed mengen en klaar!

Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek
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  Vervolg van pagina 1,  
Investeerders wijkcentrum 
krijgen geld terug

De gemeente Tilburg had eerder 
bepaald dat zij niet meer wilde bij-
dragen aan het wijkgebouw. Hier-
na pakte de omgeving deze hand-
schoen dus op. 

Tijdens de algemene ledenvergade-
ring (ALV) van de coöperatie opper-
den leden de mogelijkheid om het 
bedrag dat ze binnenkort terugkrij-
gen te schenken aan het wijkcen-
trum. Deze keuze krijgen de certifi-
caathouders voorgelegd. Het geld 
dat dit eventueel oplevert, gebruikt 
het bestuur voor energiebesparende 
maatregelen. 

Ieder komend jaar krijgt 10 procent 
van de certificaathouders hun geld 
terug. Dit betekent dat in 2030 alle 
certificaten zijn terugbetaald. Tot 
die tijd ontvangen investeerders 3 
procent rente per jaar. 

Vanaf 23 december is In De 
Boomtak alleen ’s ochtends 
geopend. 
Op 24 en 31 december is de 
Eetery dan ook gesloten. 

Wel is er op Tweede Kerst-
dag een gezellige kerstlunch, 
van 12.00 tot 14.00 uur. 
Lunchbonnen à 6 euro zijn 
te koop bij In De Boomtak.  

Vanaf 7 januari is iedereen 
weer elke dinsdag welkom 
bij De Eetery. 

Nieuw: Maaltijdenservice bij In De Boomtak

Kom ook naar 
de Kerstlunch!

Dat je heerlijk kunt eten op dinsdagen 
in Eetery In De Boomtak is inmiddels 
al bekend. Onze chef Geert Seebregts 
zorgt met zijn keukenbrigade iedere 
keer weer voor een heerlijke maaltijd. 
En kun je een keer niet komen eten? 
Geen nood! Het hoofdgerecht van de 
week is na dinsdag voor € 3,95 per por-

tie verkrijgbaar als diepvriesmaaltijd. 
Daarbij kun je denken aan stamppot-
ten of vlees met groente en aardappe-
len. Voor 2 euro heb je er een lekkere 
kop soep bij. Te koop bij de bar tijdens 
openingstijden van In De Boomtak. Het 
is een variatie van wat de pot schaft, zo-
lang de voorraad strekt. 
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v.l.n.r. Niek van Loon, Saskia Vriens, Yvonne Cox en Paula van de Wouw

Uniek: vier jubilarissen op de Elzen
Montessoribasisschool De Elzen telt dit jaar maar liefst vier 
jubilarissen die elk 40 jaar in het onderwijs werken. Om even 
stil te staan bij deze mijlpalen gaat wijkkrant De Noordhoek op 
bezoek bij de vier feestvarkens. Wat opvalt in het gesprek is hun 
enthousiasme en vitaliteit. Ze hebben duidelijk plezier in hun 
werk, dat stralen ze uit. Wat houdt hen dan zo enthousiast?

Paula van de Wouw en Saskia 
Vriens waren allebei 19 jaar toen 
ze voor het eerst voor de klas 
gingen staan en zijn nu al veertig 
jaar juf op De Elzen. Yvonne Cox 
is als juf begonnen op de kleuter-
school St. Anna en meester Niek 
van Loon heeft in Broekhoven zijn 
eerste stappen in het onderwijs 
gezet. Hij wilde als kind al meester 
worden. Saskia vindt het super om 
met kinderen te werken, vooral 
met jonge kinderen. ‘Ja’, zegt Pau-
la, ‘dat maakt het vak zo leuk. Het 
is geweldig om ze kennis mee te 
geven, maar ook om te horen wat 
er bij het kind leeft. Het zijn nog 
van die pure mensjes.’ Ze vindt het 
ook leuk om verhalen te vertellen, 
hoewel dat verhalen vertellen in 
de loop der jaren wel minder is 
geworden.

zowel thuis als via de tv. Op school 
komt daar veel van terug.

Plezier en passie
Je hoort veel klachten over werk-
druk in het onderwijs. Er is veel 
gedoe bij gekomen: werkgroepen, 
studiedagen en omdat veel colle-
ga’s parttime werken, is meer on-
derling overleg noodzaak. Maar 
door prioriteiten te stellen, laten 
deze vier zich niet gek maken. Als 
leerkracht kun je niet alles wat bij 
het vak hoort leren, je moet ook 
vanuit jouw eigen persoonlijkheid 

Verschil met vroeger
‘Vroeger deden de kinderen meer 
samen’, legt Niek uit, ‘het sociale 
aspect was groter. Nu is alles in-
dividueler geworden. Kinderen 
hebben het druk, gaan naar de 
BSO, moeten sporten en zijn veel 
op de spelcomputer bezig.’ De 
computer is een wezenlijk onder-
deel van het onderwijs geworden, 
vindt ook Yvonne: ‘Hoe ga je om 
met jouw computer of mobieltje, 
hoe gebruik je dit allemaal, hoe 
vind je een goede balans in het 
gebruik daarvan.’ Van belang is het 
om in deze tijd het sociale aspect 
van de opvoeding niet te vergeten. 
De maatschappij vraagt tenslot-
te ook dat je kunt samenwerken. 
Nu zijn de kinderen mondiger en 
hebben een grotere woordenschat 
dan vroeger, ze maken meer mee, 

wat meebrengen. Het belang-
rijkste is om plezier in het werk 
houden. Niek: ‘We zijn op een su-
perschool terecht gekomen. We 
hebben een goed team, zowel met 
jong en oud zijn de contacten on-
derling heel goed. Je kunt trots zijn 
om op De Elzen te werken.’ En dat 
wordt door de andere drie voluit 
bevestigd. ‘We denken nog niet 
aan ophouden.’

 Wil Verheggen
 Chris Oomes

Een studio voor
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

Elke 
opdracht,
dubbele aandacht

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

Lage rente? 
Wees er snel bij!
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Van 1978 tot 1995 hadden we in Tilburg een muurkrant. Vergeeld 
papier op de muur geplakt met strijdkreten en leuzen over lokale 
of landelijke misstanden. De Tilburgse Muurkrant verbond allerlei 
linkse jongerenbewegingen tot dit eigentijds publicatieorgaan. 
Tilburgse misstanden werden met veel originaliteit aan de kaak 
gesteld. En soms met de nodige tumult.

Opvattingen over politiek, milieu 
en religie veranderden halverwe-
ge de jaren 60. Progressieve linkse 
jongeren verzamelden zich in jon-
gerencentrum Posjet. Ze werkten 
samen aan de muurkrant en had-
den een gezamenlijk doel: strijden 
tegen onderdrukking en uitbuiting, 
tegen foute politieke partijen en 
mensen die het niet zo nauw na-
men met afpersing, corruptie of 
gewoon asociaal gedrag. Een kwart 
van de Tilburgse beroepsbevol-
king was werkeloos in de jaren 70. 
Maar ook de hardwerkende, maar 
sober verdienende arbeidersklas-
se had het te verduren als het om 
arbeids- of woonomstandigheden 

ging. De politiek kreeg er door de 
muurkrant vaak flink van langs als 
er weer eens niet geluisterd werd 
naar de plaatselijke bevolking.
 
De muurkrant
De krant had vaak pittige en pak-
kende koppen: ‘Foute Wouten’, 
‘Politie gluurt in de buurt’, ‘As-
pest’, ‘Van Noort hakt voort’. Het 
Nieuwsblad werd steevast tot 
‘Nietsblad’ omgedoopt, B&W 
steeds tot ‘Beton & Winst’. De 
mondige Tilburgse jongere had 
behoefte aan nieuwe manieren om 
zich te uiten. Een muurkrant was 
ideaal en bovendien anoniem. Dit 
had uiteraard te maken met regels 

en tegenacties van de autoriteiten. 
De bondige en krachtige berichten 
werden geformuleerd in maximaal 
honderd woorden. De krant werd 
gedrukt bij De Rode Zeef, locatie 
uiteraard geheim. Op restrollen 
van kranten werd met de hand 
gezeefdrukt. Gedroogd, gevouwen 
en daarna verdeeld onder de plak-
kers. Plakkers liepen altijd een wijk 
in duo’s; uitkijk en plakken werd 
afgewisseld. Opgepakt worden be-
tekende een boete of brommen in 
de cel. Ieder lid van de muurkrant 
doneerde een rijksdaalder in de 
‘plakkerspot’, bedoeld voor lijm, 
kwasten en voor het betalen van 
de boetes.

Roemloos of roemvol einde
 ‘Hardrijdende auto’s in de Moord-
hoek’, meldt Muurkrant nummer 
55, ‘Onze spelende kinderen en 
bejaarden worden het slachtoffer 
van de verkeersoverlast.’ Het te 

hard rijden werd aan de kaak ge-
steld, en het lakse gedrag van de 
gemeente hierin. Bewoners riepen 
op tot actie en toen er later met 
witte verf leuzen op de muur ge-
schilderd werd, achtervolgde de 
politie iedereen in de Noordhoek 
met witte spetters op zijn broek. In 
1988 bestond de Tilburgse muur-
krant 10 jaar en is was de laatste 
grote muurkrant in Nederland. In 
de andere grote steden stopte de 
ene na de andere muurkrant. Van-
af 1990 verslapte ook het activisme 
in Tilburg, een nieuwe actiegerich-
te generatie bleef uit. De kranten 
verschenen onregelmatig en de 
toon werd minder scherp. Tot slot 
droogde na 17 jaar ook de Tilburg-
se anarchistische inkt op, in 1995 
werd de laatste muurkrant geplakt.

 +  Chris Oomes +  
Regionaal Archief Tilburg

Bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Willem II-straat dreigde het pand op nr. 66 in te storten. Sloop was onvermijdelijk en houten schuttingen werden geplaatst om de 
omwonenden en voorbijgangers te beschermen. Ideale plekken om de muurkrant op te plakken.
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Toekomstplan van de wijk klaar voor invoering
PILOT OMGEVINGSWET 

De werkgroep is nu iets meer dan 
een half jaar bezig met het na-
denken over de inrichting van de 
wijk op het gebied van groen, par-
keerbeleid en speelvoorzieningen.  
Het is een groep zeer betrokken 
wijkbewoners en ondernemers uit 
de wijk. 

Twee groepen
Voor het onderwerp parkeren 
kiest de werkgroep voor twee 
sporen: een groepje ondernemers 
en een groepje wijkbewoners. 
Het lijkt soms alle kanten op te 
gaan met begrippen waar ik nog 
nooit van gehoord heb. Termen 
als regendoorlatende bestrating, 
sluipfietsen, blauwe tuintjes, bo-
menquotum en verticaal tuinieren 

komen voorbij in discussies die de 
verschillende belangen duidelijk 
maken. Ik heb zo mijn twijfels of 
hier nog een samenhangend voor-
stel uitkomt voor de gemeente. 

Duidelijk voorstel
Toch krijg ik op de slotbijeenkomst 
in de raadszaal van het oude Pa-
leis-Raadhuis een zeer overzich-
telijk en gedetailleerd voorstel 
van bewoners en ondernemers 
gepresenteerd, waarbij ook dui-
delijk wordt dat sommige ideeën 
en voorstellen op korte termijn 
liggen (2021-2025) en andere juist 
meer in de sfeer liggen van een vi-
sie op de toekomst voor de lange 
termijn tot 2040. Alle voorstellen 
zijn voorzien van een jaartal en er 

Lokaal maatwerk, meer zeggenschap voor de burger over de 
eigen leefomgeving: de omgevingswet moet alles veranderen. Op 
de tekentafel is de omgevingswet een bureaucratisch wonder. 
Nog even en dan kun je zelf de vergunning regelen om de boom 
in je achtertuin te kappen, een straatfeest te organiseren of een 
dakkapel te bouwen. Noordhoek is door de gemeente aangewezen 
als pilot voor de invoering van deze wet in 2021.

is aangegeven wie de uitvoerenden 
zijn.

Vaststelling plan
Voor “groen en spelen” wordt het 
doel een groene, autoluwe wijk 
waar kinderen (weer) de ruimte 
hebben om op straat te spelen. 
Voor “parkeren” wil de wijk zich 
ook manifesteren als een groene, 
autoluwe wijk met minder par-
keerplaatsen. De volgende stap is 

nu dat het voorstel moet worden 
vastgesteld door de gemeente. 
Belangrijk knelpunt op sommige 
onderdelen zal de toetsing zijn op 
bestaande wet- en regelgeving. Als 
de gemeente het plan beoordeeld 
heeft, en eventueel aangepast, 
wordt het voorgelegd aan de wijk-
bewoners van de Noordhoek ter 
vaststelling. 

 Clemens Audenaerd

Ondernemers praten mee over het omgevingsplan
De omgevingswet is al een tijdje onderweg. Tot nu toe waren de 
bijeenkomsten voor iedereen uit de Bomenbuurt. Af en toe waren 
ook ondernemers aanwezig, maar hun specifieke belang kwam 
nog niet echt aan bod. Bij Karakter vond een speciale avond voor 
de ondernemers plaats.

onpraktische betaalpalen, verschil-
lende handhaafregimes en verbe-
tering van verkeersborden in de 
wijk. Ondernemers zijn afhankelijk 
van klantvriendelijke bereikbaar-
heid, anders gaat de consument 
naar de concurrent. Parkeren voor 
de deur is van belang voor de on-
dernemers en daarmee ook voor 
de voorzieningen die zij onze wijk 
brengen. 

Welk betaalregiem?
Sinds de invoering van betaald 
parkeren in de Noordhoek is de 
parkeeroverlast erg afgenomen. 

Zowel bewoners als ondernemers 
zijn het hier wel over eens. Maar 
hoe kunnen we het parkeerbeleid 
nog verder kunnen verbeteren? Is 
vijf dagen per week goed genoeg? 
Kunnen we ook het eerste kwar-
tiertje gratis maken, zoals bij de 
linten in Tilburg?

Grijs versus Groen
Ondernemers hebben een beet-
je het idee dat de bewoners alle 
parkeerplaatsen willen inruilen 
voor openbaar groen. Maar ook 
zij hebben aangegeven dat bereik-
baarheid belangrijk is voor zelf-
redzaamheid, woon-werkverkeer 
en de boodschappen. Wel willen 
we bekijken of we ergens creatief 
kunnen zijn met bestaande par-
keerplaatsen, zoals die van CZ. De 
organisatie was ook aanwezig, met 

Een vertegenwoordiging van Sens 
Gezondheidszorg, groothandel en 
transportbedrijf F. Looijkens, Van 
Oursouw, CZ, Van de Klundert 
Tweewielers, BNN Advocaten en 
de gastvrije ondernemers van Ka-
rakter gingen met de gemeente en 
de wijkraad in gesprek over met 
name het parkeerbeleid.

Ondernemersbelang
Van tevoren waren door enkele 
ondernemers al aandachtspunten 
opgesteld. Uiteraard de parkeer-
plaatsen voor deur. Maar ook toe-
gankelijkheid voor mindervaliden, 

hen wordt een vervolgafspraak ge-
maakt. 

Betaalpalen niet klantvriendelijk
In de wijk staan te weinig betaalpa-
len. Soms zijn ze moeilijk te vinden 
en nog moeilijker te gebruiken. 
Vooral ouderen en mindervaliden 
hebben moeite met de betaalpa-
len. De ondernemers zien waarde 
in een parkeer-app in de winkel. 
Niet zoeken naar de laadpaal, geen 
kleine schermpjes, niet in de regen, 
maar in de winkel op een tablet 
met je pinpas betalen. 

De belangen en ideeën van de on-
dernemers zijn samen met die van 
de bewoners gepresenteerd aan de 
gemeenteraad. 

  Laurens Elzinga

 Chris Oomes
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Marietje Kessel Project zoekt ervaringsverhalen

Op 22 augustus 1900 werd de 11-jarige Marietje Kessels misbruikt 
en vermoord in de Heilig-Hartkerk hier in Noordhoek. Haar naam 
werd 90 jaar later verbonden aan een nieuw project, waarbij op 
scholen weerbaarheidstrainingen worden gegeven voor kinderen in 
groep 7 en 8, kinderen van haar leeftijd. Het Marietje Kessels Project 
(MKP) viert binnenkort haar 30-jarig jubileum en wil daarvoor 
ervaringsverhalen verzamelen van oud-deelnemers, van hun ouders, 
trainers en docenten.

Het MKP is in Tilburg begonnen, 
maar inmiddels vinden op heel veel 
plaatsen in Nederland deze lessen 
plaats. Vaak onder de naam Mariet-
je Kessels Project, soms ook onder 
een andere naam. Het is een trai-
ning die zich richt op zowel fysieke 
als mentale kracht. Je kunt immers 
alle technieken leren om je fysiek te 
bevrijden, maar als je in paniek raakt 
werkt het niet. De training blijft 
overigens bij de tijd. Tegenwoordig 
zijn gevaren en pesten op social 
media een groot probleem en ook 
dat komt aan de orde. De vrouwe-
lijke begeleiders voor de meisjes en 
mannelijke trainers voor de jongens 
zijn pedagogisch geschoold en krij-
gen voor iedere training informatie 

over de leerlingen van de leerkracht, 
die bij de trainingen aanwezig blijft 
als extra ‘anker’.

Wat houdt het MKP in
In twaalf lessen van een uur le-
ren kinderen grenzen van zichzelf 
en een ander te herkennen en te 
respecteren en zowel verbaal als 
non-verbaal te laten zien dat de 
pester/belager moet ophouden. 
Daarnaast leren ze ‘loskom’ technie-
ken en hoe ze een houten plankje 
kunnen doorslaan om in hun eigen 
wilskracht te leren geloven, een zeer 
populair onderdeel! Ruim veertig 
scholen uit de gemeente Tilburg en 
alle scholen in Goirle doen jaarlijks 
mee aan het project, al 30 jaar, dus 

ervaringsverhalen genoeg! Heb je 
ooit deelgenomen aan dit project 
en zo ja, wat heeft deelname voor 
jou betekend? Door middel van 
een online-enquête verzamelen vijf 
studentes van Fontys Hogeschool 
Pedagogiek zo veel mogelijk erva-
ringen van ex-deelnemers.

Online-enquête
In opdracht van de Taskforce Kin-
dermishandeling Hart van Bra-
bant hebben Marleen, Lidy, Emma, 
Anouk en Lieke voor hun minor 
Jeugdhulp Specialist het op zich 
genomen om de ervaringsverhalen 
voor het MKP te verzamelen. Via 
scholen, wijkkranten, op de web-
site en facebookpagina van het 
MKP benaderen ze iedereen die een 
mooi verhaal zou willen delen over 
hun deelname aan de trainingen. 
De enquête is anoniem, maar aan 

het eind kun je je persoonsgegevens 
invullen als je openstaat voor een 
interview door een of twee van de 
studentes. Ze komen dan naar je 
toe, of er kan afgesproken worden 
bij Fontys, of er wordt een belaf-
spraak gemaakt. De enquête kan 
online worden ingevuld via de link 
op de website van het MKP en op 
hun Facebookpagina. Invullen kan 
tot eind december. Het streefaan-
tal van minstens 100 ervaringen 
kan vast gehaald worden, er waren 
binnen twee dagen al 35 reacties 
binnengekomen, maar een nog veel 
groter aantal is zeer welkom! Op de 
website van het MKP zal in februa-
ri volgend jaar het resultaat te zien 
zijn als het jubileum gevierd wordt.

 Fransje ter Doest
 Chris Oomes

De vijf enthousiaste meiden die de verhalen verzamelen voor het jubileum van het Marietje Kessels Project

Wil je je verhaal vertellen en ben je nieuwsgierig naar de online-enquête? 
Ga naar de site www.marietjekessels.com en klik onderaan op de 
homepagina op de link nl.surveymonkey.com/r/WG5JXXW



12  |  Wijkkrant De Noordhoek

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.”

Ontmoetingscircus: circusvoorstelling én ontmoeting voor ouderen

De presentatie van het Ontmoe-
tingscircus ligt in handen van Kevin 
van Geet, de jongste circusdirec-
teur van Europa. Tijdens de voor-

stelling zal de Tsjechische waaghals 
Ladislav Kaiser u verwonderen met 
zijn kunsten op de hoge draad 
(zonder vangnet!!) en Stefania uit 

Italië schittert aan de ringtrape-
ze. Ook dieren ontbreken niet en 
treedt Clown Marco Mariani op 
met hilarische acts!

Het complete programma van 
dinsdag 21 januari:

Vanaf 13.15 uur
Ontvangst van bezoekers die 
willen deelnemen aan een van de 
ontmoetingsactiviteiten

14.00-15.00 uur
Ontmoetingsactiviteit onder  
leiding van Christel de Laat

15.00- 15.30 uur
Pauze met gelegenheid tot dansen 
op live muziek van John Desmares

15.30-16.45 uur
Circusvoorstelling

Het tentencomplex is sfeervol 
aangekleed, voorzien van com-
fortabele kuipstoelen, aparte 
plaatsen voor mensen in een 

rolstoel en hun begeleiders, als 
ook zitplaatsen voor mensen die 
moeilijk of slecht ter been zijn. 

Hoofdsponsor van het ‘Ontmoe-
tingscircus’ is Monuta Tom van 
Dijk. De uitvaartonderneming er-
vaart dagelijks in de praktijk hoe 
met name ouderen, na verlies van 
hun partner, in een sociaal isole-
ment kunnen geraken en moeite 
hebben om de draad weer op te 
pakken en erop uit te gaan.

Kaarten voor het ‘Ontmoetingscir-
cus’, met of zonder deelname aan 
de ontmoetingsactiviteit, zijn ver-
krijgbaar à 10 euro (incl. service-
kosten en twee gratis consumptie-
bonnen voor koffie, thee of fris)
•   Online via www.ticketkantoor.nl/ 

shop/ontmoetingscircus.
•  Op werkdagen tegen contan-

te betaling tussen 9.00 en 17.00 
uur bij het uitvaartcentrum van 
Monuta Tom van Dijk, Karel Bod-
denweg 7 in Tilburg.

Eind januari wordt voor de derde keer op rij het ‘Tilburgs Winter 
Wonder Circus’ gehouden op het evenemententerrein Het Laar. 
Nieuw dit jaar is dat er een speciale extra circusvoorstelling van 
het ‘Ontmoetingscircus’ georganiseerd wordt voor alle ouderen 
in Tilburg en omstreken. Deze vindt plaats op 21 januari, een paar 
dagen voordat het ‘gewone’ circus van start gaat. Voorafgaand aan 
de circusvoorstelling krijgen de bezoekers de mogelijkheid om een 
maatje te ontmoeten met wie ze nadien samen leuke en gezellige 
dingen kunnen ondernemen.

Kempentoren valt in de smaak
Tilburg heeft er een toren 
bij, oftewel: de Brabantse 
Kempen heeft er een toren 
bij. Indrukwekkend: 35 meter 
hoog, 64 bordessen, 192 treden, 
104.000 kg staal en 18.000 
bouten. 

Op zaterdag 7 december werd de 
Kempentoren in het Spoorpark 
officieel geopend en daarna door 
een grote groep belangstellenden 
enthousiast beklommen. Er mogen 
maximaal 50 bezoekers tegelijk de 
toren beklimmen. Eigenlijk beklim 
je niet, maar loop je gelijkmatig om-
hoog via een brede trap, dus goed 
te doen. Bij de ingang kun je met de 
bankpas de €1,50 entree voldoen. 

 Wil Verheggen
 Chris Oomes

De wijde omgeving is te zien vanaf de Kempentoren
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In diverse nummers van ‘De Noordhoek’ is aandacht besteed aan 
de rijksmonumentale villa’s van de fabrikantenfamilie Pollet aan 
de Noordstraat en Spoorlaan. Villa’s die gebouwd zijn aan het eind 
van de negentiende tot begin twintigste eeuw. Rond die tijd werd 
er goed verdiend, getuige ook de villa’s van bijvoorbeeld Deprez, 
Straeter, Mommers, Mannaerts en Janssen. De fabrikantenvilla’s 
staken echter schril af bij de woningen van de arbeider. Misschien 
bent ook u nieuwsgierig hoe de minderbedeelde wijkbewoner er 
destijds bij zat.

De Pollets behoorden tot de rijk-
ste families in Tilburg. Zij hebben 
veel geld verdiend met de pro-
ductie van stoffen ten behoeve 
van het Franse- en later van het 
Nederlandse leger. Ze waren niet 
de enige die goed verdienden aan 
de productie van textiel of schoe-
nen. Ook de gebroeders Deprez 
bijvoorbeeld behoorden tot de 
gegoede burgers van Tilburg. Zij 
hadden een ijzersmederij aan de 
Lange Nieuwstraat voor het ma-
ken van stoomketels, gashouders 
en dergelijke. Tilburg bestond bij 
de vorige eeuwwisseling uit diver-
se kleine kernen die in de loop van 
de twintigste eeuw naar elkaar toe 
groeiden. Er stonden vooral kleine 
(boeren)woningen met een moes-
tuin. Dat verklaart ook de flinke 

tuinen achter kleine woningen van 
de oude stadskernen.

Begin van de industrialisatie
Door de opkomst van de indus-
trialisatie na 1870 veranderde de 
Tilburgse agrarische samenleving 
naar een industriële. De beroeps-
activiteiten werden aanvankelijk 
thuis uitgevoerd, maar door de 
komst van de fabriek ging dat ver-
anderen. De manier van wonen op 
zich veranderde hiermee weinig, 
maar de arbeider ging wel dicht 
bij de fabriek wonen. Vergeleken 
met andere fabriekssteden zoals 
Enschede en Maastricht was de 
woonsituatie van de arbeidende 
bevolking in Tilburg iets beter. Er 
waren hier geen woonkazernes 
gebouwd. Het aantal krotten was 

beperkt en de moestuinen maakte 
het mogelijk om een eigen voor-
raad aardappelen te telen en om 
een varken of een geit te houden. 
De minst welvarende arbeiders 
konden zich geen varken veroorlo-
ven, gezien de kosten van varkens-
voer, dat voornamelijk bestond uit 
aardappelen en boekweit. Er was 
bijna geen gezin zonder geit, die 
melk en mest leverde. Het bestaan 
van de arbeider werd wel iets be-
ter, maar werd wel afhankelijk van 
zijn baas.

Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen
Het relatieve positieve beeld van 
de woonsituatie van de Tilburgse 
arbeider werd in 1896 bevestigd 
door een rapport van de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen. 
Er werden daarbij wel een paar dui-
delijke kanttekeningen geplaatst. 
De arbeidershuizen werden slecht 
onderhouden en zagen er vervallen 
uit, maar waren bewoonbaar. De 
Maatschappij adviseerde om met 
het onderhoud niet te wachten 
tot de toestand zo slecht was ge-
worden dat opknappen te veel zou 
kosten. ’t Nut trok de conclusie dat 
het nodig was de overheid ervan te 
overtuigen de slechte huisvesting 
van veel arbeiders te verbeteren. ’t 
Nut deed aanbevelingen die later 
in de Woningwet van 1901 terug 
te vinden waren. De Tilburgse Ge-
zondheidscommissie onderzocht 
de woonsituatie van de arbeider 
in 1909. Het onderzocht panden 
in de Heikestraat, Piusstraat en de 
Broekhovense weg. Helaas werden 
er in dit onderzoek geen huizen uit 
het centrum of de Bomenbuurt 
meegenomen, hoewel die in die 
tijd goed bewoond werden. Aan te 
nemen is dat de woningen daarin 
niet veel verschilden met de on-
derzochte huizen. Er waren wonin-
gen met één en met drie kamers, 
maar de meeste woningen hadden 
er twee. Meestal was er ook een 
soort bijkeuken, een doorgaans kil 
en vochtig hok dat tegen de keu-
ken was aangebouwd. Bij de tex-
tielarbeider was aanvankelijk een 
werkvertrek -tevens woonvertrek- 
en een keuken met een bedstee. 

Wonen in een Tilburgs wevershuisje
Op de vloer plavuizen op het zwar-
te zand. Op zolder werd geslapen 
door de rijke kinderschare. Op het 
erf stond een schuurtje, waarin het 
varken, de geit of konijnen werden 
gehouden. De plee, het privaat,  
‘t höske, schèthèùs, was buiten en 
de opbrengst werd vaak samen 
met die van andere huizen afge-
voerd naar een gezamenlijke zink-
put.

Gas- en watervoorziening
Voor de watervoorziening was 
men aangewezen op de waterput. 
Aansluiting op de waterleiding was 
nog uiterst beperkt en gold voor 
de nieuwere, duurdere woningen. 
De waterkwaliteit van de put was 
matig tot slecht. De put lag vaak 
te dicht bij de afvoer van de keu-
ken en de afvoer van het privaat. 
Hoewel in 1873 de gasfabriek werd 
opgericht, werd nog steeds veel 
gekookt op een petroleumstelletje. 
Een paar woningen kregen bij het 
onderzoek van de Gezondheids-
commissie het predikaat ‘onbe-
woonbaar’ en er was een aantal 
woningen dat op korte termijn 
groot onderhoud nodig had. Door 
gebrek aan betaalbare woninkjes 
bleven de jonggehuwden de eer-
ste huwelijksjaren bij de ouders 
inwonen. Dat was ook een van de 
redenen om in Tilburg voortva-
rend woningwetwoningen te gaan 
bouwen. Maar dat had blijkbaar 
nogal wat voeten in de aarde, want 
pas tien jaar na het invoeren van 
de Woningwet kwam dat van de 
grond. Zo voortvarend was B&W 
nu ook weer niet.
 

 Wil Verheggen
 Chris Oomes

Bronnen: 
1.  Jan Timmermans, Wonen als 

Arbeider in een Textielstad, 
uitg.Verloren BV, 2015

2.  C.G.W.P. van der Heijden,  
Het heeft niet willen groeien, 
Stg Zuidelijk Historisch 
Contact, 1995

3.  Heemkundekring ‘Tilborgh’, 
Monumenten in Tilburg, 
Gianotten, 2015

Het kleine wevershuisje in de Laagstraat
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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

Zoek de 10 verschillen

Verkeersproef op Noordhoekring heeft nauwelijks effect 
De gemeente sleutelt al langere tijd aan de Cityring. Doel is om 
van de vermeende racebaan een veiligere en aangenamere route te 
maken, vooral voor voetgangers en fietsers. Op de Noordhoekring 
wil dit vooralsnog niet lukken. 

Vooral op rustige momenten rij-
den automobilisten op de Noord-
hoekring vaak harder dan 50 km 
per uur, daarnaast is er een groep 
hardrijders die geregeld de 70 km 
per uur aantikken. De gemeente 

wilde met smallere lijnen op de 
weg en automatisch rood bij te 
hoge snelheid de vaart eruit halen. 
Ook zette de gemeente opvallende 
ledverlichting neer die passanten 
wees op hun te hoge snelheid

Uit de evaluatie van de proef blijkt 
dat deze maatregelen amper effect 
hebben. Het verkeer is niet afgeno-
men, de snelheid is bijna niet afge-
nomen evenals het aantal hardrij-
ders. Ook de oversteekbaarheid 
van de verkeersader in onze wijk is 
er niet beter op geworden.

Gelukkig is het niet allemaal kom-
mer en kwel: op de Heuvelring en 

Schouwburgring bleken de maatre-
gelen wel merkbaar effect te heb-
ben. Door het flexibel afsluiten van 
een rijbaan, wegversmalling en op-
vallende belijning ging daar wel de 
vaart eruit. Ook nam de hoeveel-
heid auto’s af en konden voetgan-
gers en fietsers de Cityring beter 
oversteken.

 Frank Vermeulen

 Lida Bos
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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
10:30 - 13:00 Bestuursvergadering
13.00 - 15.00 Lunch (laatste maandag van de maand)

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

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

Dinsdag
10.00 - 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
20.30 - 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
19.30 - 21.00 Japanse les
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)

Vanaf 23 december 
In De Boomtak ’s ochtends open.  
24 en 31 december 
De Eetery gesloten. Vanaf 7 januari 
weer elke dinsdag geopend. 

Tweede Kerstdag
Gezellige kerstlunch  
van 12.00 tot 14.00 uur.  
Lunchbonnen à 6 euro zijn  
te koop bij In De Boomtak. 

Openingstijden in de Kerstvakantie
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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


