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Oost West, T-Huis Best

Chris Oomes

Het Spoorpark kreeg recent
al een prachtige uitkijktoren,
nu is ook het nieuwe T-Huis
geopend. En dat mag gezien
worden!
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Overlast Spoorpark lijkt
onder controle

De horecazaak ligt midden in het
Spoorpark, omringd door terrassen, sportvoorzieningen en steeds
meer groen. Maar ook van binnen
is het een pareltje geworden. Het

4

Belangrijke wijkzaken
in het oog

interieur is natuurlijk en open met
veel glas, zodat je ook binnen gewoon in het park zit. In het hart
van het T-Huis is een grote en gezellige loungebank gemaakt. Er is

11

Toekomstplannen voor
het watertorenterrein

duidelijk veel aandacht naar de
details gegaan. Een compliment
voor de ondernemers, weer een
cadeautje voor ons!

13

Glimlach, herkenning en
bewondering in de villa
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Monarh behoudt zijn ster voor het tweede jaar
Ruim een jaar geleden was
het een unicum, althans voor
Tilburg: de Michelinster voor
restaurant Monarh aan de
Bredaseweg in onze wijk. Half
januari bleek de ster geen
incident te zijn en maakte
de Franse bandenproducent
bekend dat Monarh zijn status
als sterrenrestaurant behoudt.
De restaurateur in het voormalige Missiehuis Rooi Harten schreef
eind 2018 geschiedenis. Voor
het eerst op Tilburgs culinair gebied sleepte chef-kok Paul Kappé
een ster binnen. Michelin onderbouwde de hernieuwde keuze
voor Monarh als volgt: ‘Monarh
is verbazingwekkend. Neem nou
de locatie: het bevindt zich in een
gewelfde ruimte van een ruim
125 jaar oud klooster, maar het
echte spektakel ligt op het bord.’
Meer info www.monarh.nl
Chris Oomes

Voorlichting babbeltruc
Colofon
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Adverteren in de krant?
Neem contact op met
c.audenaerd@kpnmail.nl

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 13 februari naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

De laatste tijd hoor je vaak dat
mensen proberen een woning
binnen te komen met een babbeltruc. Wat is nu een babbeltruc? Wat kun je het beste doen
als er iemand met een smoesje bij
je aan de deur staat. Hoe doe je
’s avonds veilig de deur open als er
wordt aangebeld? Allemaal vragen
waarover wij mogelijk tips kunnen
geven die bijdragen tot een gevoel
van veiligheid.
Over dit onderwerp
organiseert ContourdeTwern
een voorlichtingsmiddag:
Dinsdag 4 februari
Van 13.30 tot 15.30 uur
In wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81

Voor meer informatie:
Rien van Breda
Sociaal werker ContourdeTwern
Noordhoek-Binnenstad
06-42428199
rienvanbreda@contourdetwern.nl
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Overlast Spoorpark lijkt onder controle

Tegelijkertijd met het succes van het Spoorpark kregen
omwonenden óók de keerzijde gepresenteerd. Zij klaagden over
geluidsoverlast, vernielingen en intimidatie door hangjongeren.
Na een half jaar lijkt het ergste leed geleden, althans dat is het
beeld van wijkagent Cor van Uden. ‘Wij zijn erg tevreden over de
situatie op dit moment in het Spoorpark.’
Voor veel omwonenden is het
een heftige start geweest, erkent
Van Uden. ‘Van helemaal geen
mensen op het terrein, naar heel
veel mensen tijdens de erg warme zomer. Dat vergt natuurlijk
gewenning.’ Op het voormalige
Van Gend & Loosterrein opende
op 21 juni het inmiddels veel geprezen burgerinitiatief. Alleen al
in het openingsweekend kwamen

er tienduizenden bezoekers op af.
Met de nieuwe horecagelegenheid
(T-Huis) en de Kempentoren (medio december) is de aanloop onverminderd groot.
Dat bracht dus onvermijdelijk
overlast met zich mee door een
kleine minderheid: gesloopte
tl-lampen onder de overkapping,
wildplassen, geluidsoverlast. Eind
augustus kwamen veel grieven

naar voren tijdens een bewonersavond in wijkcentrum In De
Boomtak, georganiseerd door
wijkraad De Noordhoek.
Van Uden was hierbij aanwezig en
geeft aan dat de klachten serieus
zijn genomen. ‘Door de beheerders van het park, handhaving
van de gemeente en de politie.’ De
gemeente installeerde camerabewaking aan de overkapping bij de
hoofdingang. Deze staat in direct
contact met het gemeentelijk cameratoezicht. Ook is het nieuwe
buurtpreventieteam uit Noordhoek actief en lopen handhavers
van de gemeente geregeld rondes
door het park.

Ook zoekt het parkmanagement
nog nadrukkelijk het overleg op
met omwonenden. Zodat zij snel
kunnen schakelen en een oor hebben voor elkaars opmerkingen en
klachten, laat Jan Goossens, voorzitter van de wijkraad De Noordhoek, weten.
Heeft u te maken met
overlast van het Spoorpark
of herkent u het beeld van de
wijkagent? Laat het weten via
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
Frank Vermeulen
Chris Oomes

Nieuw bij Sens Gezondheidscentrum Voeding & Beweeg coaching:

Gewichtsconsulent Brabant
Eindejaarsactie

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

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

info@gewichtsconsulent-brabant.nl | 06 499 795 30 | Boomstraat 118 Tilburg | BGN Geregistreerd
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Belangrijke wijkzaken in het oog

Stichting Noordhoek en de wijkraad behartigen de belangen van
onze wijk en houden zich bezig met actuele zaken die in onze
wijk spelen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de leefbaarheid, de
verbinding maken met de bewoners en ontwikkelingen op het
gebied van wonen en parkeren.
Zij hebben nu gezamenlijk een
notitie geschreven met daarin de
speerpunten voor de komende
jaren. Dit document met de naam
“Wijkagenda Noordhoek“ is ook
de basis voor de aanvraag van diverse subsidies bij de gemeente.
Het beleid wordt uitgevoerd met
ondersteuning van Claudia van
Dongen en Robert Hornikx van de
gemeente. In deze samenvatting
wordt goed weergegeven waar de
stichting en de wijkraad zich de
komende jaren mee bezighouden.
Wat speelt er allemaal in onze
wijk?
Armoede en eenzaamheid: De
meeste mensen hebben het goed
in Noordhoek. We zien tegelijkertijd een groot aandeel armoede

huishoudens in de flats rond het
Spoorpark. Hier wonen veel senioren. In de wijksamenwerking
wordt sterk ingezet op het verlichten van armoede en eenzaamheid
onder bewoners. Een zorg is de
sociale samenhang die onder druk
staat door het steeds toevoegen
van kleine huisvesting, zoals studentenhuisvesting en migranten
(Pijnboomstraat). Deze bewoners
zijn minder sterk gebonden aan de
wijk, terwijl de behoefte aan sociale contacten in de vergrijzende
wijk toeneemt.
Omgevingswet: In 2021 moet er
een gedragen en integraal omgevingsplan voor de wijk liggen. Het
plan biedt hopelijk een goede basis
voor het behouden van een fijne

en leefbare wijk in de toekomst.
Ontwikkeling Spoorpark: Een
groen en levendig Spoorpark is een
aanwinst voor de stad. Het Spoorpark wordt absoluut een parel in
de wijk. Tegelijkertijd is het nog
onduidelijk hoe de nieuwe ontwikkelingen gaan uitpakken voor
de direct omwonenden. Bewoners
hebben daarover zorgen. Voor de
toekomst is het beheer van het
park en afstemming met de omgeving een belangrijk aandachtspunt.
Verkeer en parkeren: Dit blijven
voor de bewoners belangrijke aandachtspunten.
Wat gaan we doen?
Noordhoek Sociaal aan Zet: Stichting Noordhoek en stichting Beheer
en Exploitatie “In De Boomtak”
hebben in 2017 de notitie “Noordhoek Sociaal aan Zet” geschreven.
Gemeente en ContourdeTwern

gaan mee in de gezamenlijke opgave die hierin is geformuleerd.
Dit is in april 2018 vastgelegd in
een samenwerkingsovereenkomst.
De ambitie is afgesproken om
voornamelijk in te zetten op de
kwetsbaren in de wijk: met name
ouderen in armoede en eenzaamheid. De wijkraad ziet hierin mede
verantwoordelijkheid voor het
deel van de binnenstad dat direct
grenst aan de Noordhoekring.
Een intensieve samenwerking met
Centrum-West is inmiddels gestart. Het bouwen aan een Sociaal
Centrum staat centraal. We zetten
ons gezamenlijk in om dit met
actieve bewoners op te bouwen.
Vrijwilligers vormen daarmee de
basis van de diensten en we doen
dit vanuit de ontmoetingsplek
In De Boomtak. We hebben afgesproken dat we gezamenlijk inzetten op het uitbreiden en versterken van het wijknetwerk tussen
professionals en vrijwilligers in
Noordhoek/Centrum-West.
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Omgevingswet: Dit gaat over de
toekomst van de wijk. Het omgevingsplan is voornamelijk gericht
op de fysieke ontwikkeling van
Noordhoek. In een eerste wandeling door de wijk zijn de volgende
belangrijke locaties door bewoners
benoemd:
 Vormenrijk (kans)
 Herbergier (parel)
 Kloostertuin (parel/kans)

Wijkcentrum In De Boomtak
(parel)
 De Worst (zorg)
 Begraafplaats (parel/zorg)
 Lindeplein (kans)
 Hagelkruisplein (parel)
 Watertorenterrein (kans)
 Pijnboomstraat (zorg)
Ontwikkeling Spoorpark: We zetten in op goed beheer van het park
om overlast (van parkeren, bezoekers en activiteiten) te beperken
en het plezier van de voorziening
voor iedereen zo groot mogelijk
te laten zijn. Enkele malen per jaar
is er overleg met buurtbewoners
en het management van het park
over gesignaleerde knelpunten.
Buurtpreventie: Politie, gemeente en wijkraad starten in de wijk
Noordhoek een buurtpreventieteam. Ongeveer 10 wijkbewoners
vormen extra ogen en oren van de
politie en de gemeente in de wijk.
De zichtbare aanwezigheid van de
buurtpreventieteams en inzet van
vrijwilligers heeft een belangrijke
preventieve werking.

Fijn thuis: Dit is een initiatief van
ContourdeTwern, Wonen Breburg,
TBV wonen en Thebe. De ouderen
adviseur, wijkraad De Noordhoek
en Stichting Beheer en Exploitatie
zijn hierbij snel aangehaakt. Doelstelling van het project is om een
dienstenpakket te ontwikkelen
voor de oudere bewoners, gericht
op langer zelfstandig thuis wonen.

Watertoren afgekoppeld

AED: De werkgroep AED zal zich
ook de komende jaren blijven inspannen voor een volledige dekking van de gehele wijk. In nauwe
samenwerking met de Stichting
AED zal voorzien worden in goed
opgeleide vrijwilligers en materiaal
waarmee adequate hulp verleend
kan worden.
Wijkkrant: Noordhoek wil ook de
komende jaren acht maal per jaar
een wijkkrant uitbrengen. De wijkkrant vervult een belangrijke bijdrage in de communicatie tussen
de wijkbewoners. Sinds een jaar
wordt de wijkkrant ook verspreid
in Centrum-West. Vele bewoners,
met name de oudere, uit dit deel
van het centrum voelen zich nauw
verbonden met de activiteiten binnen de Noordhoek.
Begraafplaats: Samen met nabestaanden, parochie en gemeente
wil de wijkraad zich inspannen
voor de restauratie van een aantal monumenten met historische
waarde.
Clemens Audenaerd
Archief wijkkrant

In opdracht van Brabant
Water werden begin januari
werkzaamheden uitgevoerd
bij de watertoren aan de
Bredaseweg.
Mannen van aannemingsbedrijf
Van den Heuvel hebben een gat
van 4 meter diep moeten graven om bij de waterbuis te komen waar het allemaal om gaat.
De watertoren gaat namelijk
afgekoppeld worden van het
waterleidingnetwerk. Daarvoor
moest de 50 cm dikke buis
doorgezaagd worden. Vroeger
diende de watertoren als een

extra reservoir voor een eventuele piekvraag.
Nu stond hij nog maar deels
vol water. Al het water werd uit
het reservoir gepompt. Daarna werd een meter van de buis
verwijderd. Beide zijden zijn gedicht met af
sluitkoppelingen.
De struiken die er stonden
zijn door de graafwerkzaamheden helaas verloren gegaan,
maar daarvoor zullen wellicht
weer nieuwe planten geplaatst
worden.
+

Chris Oomes

Brand zet Noordhoek
paar uur zonder stroom
Door een brand in een
transformatorhuisje aan de
Noordhoekring zaten 2000
huishoudens vorige week
dinsdagavond zonder stroom.
De bewoners van de omliggende flats hadden het meeste te
verduren. De brandweer was
natuurlijk snel ter plaatse, maar
kon niks doen. Op het huisje

staat namelijk 10.000 volt, dus
moest eerst door Enexis de
stroom eraf gehaald worden. Na
een uur kon de brand geblust
worden. Ook de brandweer zelf
zat zonder stroom, maar dankzij de noodstroomaggregaat
kon de hulpverlening gewoon
doorgaan.
Chris Oomes
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COLUMN THEO VAN IERSEL

ZÒT ZÈÈN IS ZO
GÈK NÒG NIE

Spoorpark zoekt vrijwilligers
zonder hoogtevrees!

Dèst mòttoo van karneval dees jaor. Toenek et laas, moesek
tèènemekaare òn menèège dènke. Ik haawer wèl van om op
bepòlde memènte en bietje zòt te zèèn. Ènt stomme daorvan
is dè dè dan ok nòg goe bevalt èn as de klèènkènder dan roepe ‘heej oopaa, doedè nògges ene keer’, is dèt fènste van alles.
Mar as mèn vrouw op en aander memènt zeej van ‘haawter
naa mar meej op, tis wir zat gewist’, dan moek wèl öt gòn
kèèke. Tis ok en goej ding. Want agger oewèège goed dur
vuult, gift dè enen hôop rust in oewe kòp èn kunde daordeur
aander dinger wir op en hil rielèkstere menier bekèèke èn
doen. Dus zòt zèèn -èn doen- is zo gèk nòg nie.
Mar naa, in deeze tèèd vant jaor
zo teege karneval èn zeekers meej
karneval, dan kunde oewèège
ötlèève zonder te hoeve dènke
wètter aander meense van vèène.
Agge bè zon karnevalsklup zèèt
dan gaode saome wè bedènke
om meej die daoge op en zo zòt
meugeleke menier vur den dag
te kunne koome. Sondags in
den opstoet èn de tèèd dernao
toe dinsdagaovend moete dan
opvalle van zòtteghèd. Der zèn
zèllefs prèèze meej te winne, dus
dan perbeerder wèl wè van te
maoke. Ge kunt dè ok himmel
allêeneg doen. Allêeneg ‘as
groep’ in den opstoet meejlôope.
Ge moetet dan vur mekaare
zien te krèège dègge, tusse al
die grôote groepen èn waoges
in, in oew intje opvalt. Èn dan
ok nògges op en menier dè de
meense tèènemekaare kunne
zien wèt karnevalsmòttoo is. Dus
oewèège zòt vurdoen is dan zo
makkelek nòg nie.
Dè waar vruuger aanders. Agge
vur 1964 op straot karneval wilde
viere, dan moeste nòr Den Bosch.
Want hier in Tilburg waaret
dur de pestoor, mar ok dur de
geminte ‘ten strengste verboden
in het openbaar carnaval te
vieren’. Ok in de kroege waar nie
veul te doen. Dus wè didde dan,
meej al oew maote sondags bè

den êene òf den aandere tèùs en
fisje èn smondags vur et grôote
fist meej de trèèn nòr Den
Bosch. Oewèège ötdòsse nèt
asse teegesworreg ammel doen,
dè wasser toen himmel nie bè.
Ge hat dan meer as genogt òn
enen boerekiel, en pètje op oewe
kòp èn ene rooje zadoek om
oewe nèk geknupt. Agge dan opt
stesjon waart konde ònslèùte
bè den grôoten hôop ‘boere’
dieter al rondliepe, op zuuk nòr
en kroeg vur et irste pilske van
diejen dag. Van den opstoet daor
zaagde wèèneg umdègge meej
oew maote ongedwonge kont
fisten èn drinke. Mar agge dan
saoves wir in Tilburg òngekoome
waart moeste zörrege dègge
meej zo wèèneg meugelek lewaaj
op hèùs aon gingt, aanders
hadde nòg kaans op en persès
van ene vèthòl, zoas we de pliesie
toen nòg noemde.
Tis bè mekaare agget zôo
nògaot, veul veraanderd. Ok
agge teegesworreg oewèège en
bietje aoreger vurdoet as aander
meense, wòrde algaa vur enen
halleve zool òngezien.
Mar ik blèèver bè ‘zòt zèèn is zo
gèk nòg nie’ èn nie allêeneg meej
karneval. Dus lòt mèn mar doen.
Houdoe war,
Teejooke.

Eindelijk kan iedereen het Spoorpark én Tilburg zien van grote
hoogte, ruim 35 meter vanaf de Kempentoren. Deze is elke
morgen met de opening van het park ook toegankelijk via een
tourniquet draaipoort. Vóór zonsondergang wordt de toren elke
dag afgesloten.
Lijkt het je leuk de toren op te gaan
om op weekenddagen (vrijdag, zaterdag én zondag) de toren van
boven naar beneden na te lopen
op onregelmatigheden en zwerfafval op te ruimen, zodat de toren
netjes blijft?
Is de sky the limit voor jou en zie
jij hierin een uitdaging of gewoon
een leuke bezigheid en vind je het

leuk en gezellig om deze werkzaamheden eventueel samen met
andere vrijwilligers uit te voeren?
Dan ben jij de degene die wij graag
verwelkomen in ons vrijwilligers
team. Stuur een korte e-mail naar
onze parkmanager Sophie Peters:
sophie@spoorparktilburg.nl om je
aan te melden.
Chris Oomes
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Carnaval in wijkcentrum In De Boomtak
Carnaval zal ook dit jaar bij wijkcentrum In De Boomtak aan de
Boomstraat 81 niet onopgemerkt voorbijgaan. Op donderdag
20 februari wordt het bal geopend met een gezellige carnavalsmiddag
voor alle ouderen uit de wijken Noordhoek, Centrum-West en daar
buiten. De muziek wordt verzorgd door Sjef van den Hout, beter
bekend als The Singing DJ. Feest mee en kom vooral verkleed! De
entree is € 4,00 per persoon, inclusief koffie en hapjes. De middag
duurt van 14.00 – 16.30 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. Advies:
koop je kaartje vooraf bij de bar van het wijkcentrum.
Op zaterdag 22 februari vindt het
jaarlijks terugkerend hoogtepunt
plaats: het Kindercarnaval. Kinderen en ouders zijn welkom, de
toegang is gratis en de drankjes
zijn vriendelijk geprijsd. Om 14.00
uur gaan de deuren open en om
18.00 uur stopt de DJ er weer mee.
En als extra attractie kunnen kinderen zich laten schminken, zodat
je helemaal in carnavalsstemming
komt. Dus kom in je leukste carnavalsoutfit naar In De Boomtak om
gezellig te feesten en helemaal uit
je dak te gaan.

Op dinsdag 25 februari staat de
Eetery in het teken van carnaval.
Kok Geert verzorgt dan samen
met de vrijwilligers een heel speciaal en overheerlijk carnavalsmenu.
Drie gangen voor € 9,00. Aan- of
afmelden uiterlijk voor maandagavond bij In De Boomtak.
Donderdag 20 februari
13:30-16:30 uur: carnavalsmiddag
Zaterdag 22 februari
14:00-18:30 uur: Kindercarnaval

Dinsdag 25 februari
17:30-18:30 uur: Eetery
inloop vanaf 17:00 uur

Alle activiteiten vinden plaats in
wijkcentrum In De Boomtak,
Boomstraat 81, 013-5430920.
Wij doen mee aan de Meedoenregeling.
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De gezichten achter de vrijwilligers
Wie? Rien Wouters
Wat? Vrijwilliger wijkraad

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief op allerlei terreinen.
In het buurthuis, bij de wijkkrant, in het buurtpreventieteam,
de wijkraad, bij de organisatie van een activiteit. En dit is
maar een greep uit de lijst. Belangeloos zetten zij zich in voor
de wijk. Wie zijn dit zoal? In de komende nummers laten we
een aantal van deze vrijwilligers aan het woord komen.

Mijn naam is Rien Wouters (57),
ben gelukkig getrouwd en wij hebben een geweldige zoon. Wij wonen ruim 30 jaar in de Boomstraat
en hebben het daar reuze naar ons
zin.
Ik ben als vrijwilliger twee jaar lid
van de wijkraad. De wijkraad bestaat uit een groep mensen die
zeer begaan is met de wijk. Er worden taken verdeeld en ik houd me
vooral bezig met de Omgevingswet.
Deze wet houdt in dat wij, de wijkbewoners, mee mogen denken
hoe wij onze mooie wijk kunnen
inrichten. Denk hierbij aan groen,
speelplekken, parkeerbeleid, maar
ook bouwvoorschriften, gezondheid en wonen. Om dit te bereiken is er een wijkbewonersgroep
geformeerd die hierover nadenkt,
overlegt en plannen op papier zet.
Dit in overleg met de gemeente Tilburg. Als deze plannen uitgewerkt
zijn, worden ze opgenomen in een

“Tom, die alles op zich nam,
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun
aan gehad. Ook de ontvangst
in het uitvaartcentrum was
steeds weer hartelijk.”
Tom van Dijk

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

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

Lage rente?
Wees er snel bij!
Spoorlaan 432 | 5038 CX Tilburg
013- 5 835 005 | Tilburg1537@hypotheekshop.nl

Omgevingsplan en gepresenteerd
aan de wijk. De wijk zal dan zijn jawoord moeten geven. Gebeurt dit,
dan zal het Omgevingsplan ook
daadwerkelijk uitgevoerd worden.
Natuurlijk niet in één keer, maar in
fases door de jaren heen.
Je kunt dit nu al volgen via deze
wijkkrant. Wil je nog actuelere
informatie en/of meedoen, like
dan onze Facebookpagina: www.
facebook.com/pilotomgevingsplannoordhoek. Tevens kun je voor
meer informatie terecht op:
omgevingswet@tilburg.nl
Er werd mij ook gevraagd naar de
reden om als vrijwilliger aan de
slag te gaan. Simpel: ik ben blij dat
ik hier woon in de Noordhoek en
wil iets terugdoen om mijn wijk
mooi en leefbaar te houden voor
de toekomst. Voor onze kinderen,
toekomstige wijkbewoners in een
wijk waar ook zij gelukkig kunnen
zijn. En het feit dat ik daar een klein
beetje aan kan bijdragen geeft mij
een goed gevoel!
Han van den Berg
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Veel van wat er op de ansichtkaart te zien is bestaat niet meer. Links onder in de hoek het rijtje woonhuizen waarvan het laatste blok is gesloopt ten behoeve van de ingang van
het Spoorpark. Op de ansichtkaart zie je ook nog de Noordhoekse kerk en daartegenover op de hoek met de Gasthuisring het pand waar Het Nieuwsblad van het Zuiden gevestigd
was. Daar is later Tilburgs Stadskantoor, De Stadsheer en Parkeergarage Knegtel gekomen.

De N.V. Vormenfabriek Tilburg werd al in 1921 opgericht en
was lang gevestigd in de Sint Ceciliastraat. De Vormenfabriek
was een begrip in Tilburg, maar ook internationaal zeer bekend.
De chocoladevormen van oprichter Van Battum werden
gedistribueerd naar alle uithoeken van Europa, zelfs over de hele
wereld. De fabriek is met zijn tijd mee ontwikkeld en is nog steeds
actief en gevestigd in Tilburg.
Oprichter van de Vormenfabriek,
Cornelis Pieter van Battum, vestigde zich oorspronkelijk in Delft.
Maar omdat er veel te besparen
viel op energiekosten van gas en
elektra verhuisde de fabriek onder
zijn leiding in 1927 naar Tilburg.
Eerst gevestigd aan de Hoevense
Kanaaldijk Oost, vanaf 1937 aan de
Sint Ceciliastraat. In het gebouw
van schoenenfabrikant H.J. de PontMannaerts huurde men eerst nog
een deel van die fabriek. Later werd
de hele fabriek overgenomen. In
het begin werden er nog allerhande producten geproduceerd: van
petroleumvaten, kabelonderdelen,

opbergboxen tot uniformknopen
voor ons nationale leger. Later ging
men over op de productie van chocoladevormen.
Van crisis naar succes
In de jaren 30 was er grote crisis. In
de oorlog was de productie al niet
veel beter, met wat leger-gerelateerde artikelen hield men zich op de
been. Maar na de oorlog werd het
rap beter. Vanaf de jaren 50 kwam
er orde in de chaotische aanpak van
de productie. Een nieuwe, jonge secretaris C.J. Nooteboom, werd aangenomen. In de ongeordende administratie kwam hij onverwerkte

orders van 3 jaar terug tegen. Ook
reisde hij naar Amerika en het Midden-Oosten om daar de markt te
verkennen. Zo bouwde hij een netwerk op dat tot afzet van productie
leidde in bijna alle delen van de wereld. Naast de afzet in veel Europese landen, werden ook in Irak, Iran,
Amerika, Mexico, Brazilië, Venezuela en Zuid-Afrika chocoladevormen
geleverd. Noote
boom’s inbreng
bracht de productiviteit van het bedrijf in de jaren 60 naar ongekende
hoogte. Grote merken als Droste en
Côte d’Or waren klant. Er werkten
ongeveer 200 werknemers en rond
80% van de artikelen werd geëxporteerd naar het buitenland. In de
jaren 70 kwam de overgang van metalen naar synthetische mallen zoals
Toblerone en Nestlé al gebruikten.
Geen leegstand
De Vormenfabriek bestaat nog
steeds. In 2004 werd de kenmer-

kende fabriek gelaten voor wat
die was en nam men een groot fabriekspand aan de Gesworenhoekseweg in gebruik. Het door N.V.
Vormenfabriek verlaten pand heeft
nog lang allerlei andere invullingen
gekend. Zo werden er danceparty’s
georganiseerd en weer later kwamen diverse andere gebruikers zoals
de Hall of Fame. Maar het karakteristieke fabrieksgebouw werd uiteindelijk gesloopt om er woningen
te realiseren. Waar ooit de fabriek
stond werd de grond gesaneerd en
is ‘Vormenrijk’ gekomen, een groot
appartementencomplex met eenen tweepersoonshuishoudens. De
bedrijfsruimtes op de begane grond
wachten nog op een commerciële
invulling.

+ Chris Oomes +
Regionaal Archief Tilburg
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Uit Geerts
receptenboek
Italiaanse Minestronesoep
als wintermaaltijd
Minestrone is eigenlijk de vergrotende trap van minestra, het Italiaanse
woord voor soep. Je kunt het vertalen als ‘grote soep’, wat al aangeeft dat
het hier niet over een licht voorafje gaat, maar over een goed gevulde stevige
maaltijdsoep. Het is een rijke groentesoep waarvan de ingrediënten naar
voorkeur of aanbod kunnen variëren. Zeer geschikt als hartverwarmende
maaltijd op een van die grauwe dagen waarop je naar de zon verlangt.
Ik zou zeggen: soep, soeper, SUPERSOEP!
Ingrediënten
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 ui
• 1 prei
• 1 wortel
• 1 stengel bleekselderij
• 75 gram gerookt spek
• 1 teen knoflook
• 1 theelepel gerookt paprikapoeder
• 2 theelepels tomatenpuree
• 200 gram verse tomaten

• 7,5 dl kippenbouillon
• 1 mespuntje tijmblaadjes
• 1 mespuntje oregano
• 1 laurierblaadje
• 400 gram uitgelekte witte bonen
• 85 gram macaroniboogjes
• 100 gram boerenkoolbladeren
• zout en versgemalen peper
• geraspte Parmezaanse kaas
• focaccia

Bereiding
• Verhit de olie in een grote pan met deksel op halfhoog vuur.
• Snipper de ui, snij de prei, wortel en bleekselderij fijn.
• Voeg ui, prei, wortel, bleekselderij en zout toe en roer regelmatig.
• Smoor de groenten circa 10 minuten tot ze glazig zijn en niet bruin.
• Pers het teentje knoflook, snij het spek fijn.
• Voeg nu het spek, de knoflook, het paprikapoeder en de tomatenpuree toe.
• Laat het 5 minuten op een laag vuur al roerend warm worden.
• Hak de verse tomaten fijn, die kunnen er nu bij en verwarm ze een minuutje mee.
• Voeg nu de hete kippenbouillon toe met de tijm, oregano en laurier.
• Laat de soep in een afgedekte pan circa 20 minuten op een laag vuur pruttelen.
• Kook ondertussen in een apart pannetje de macaroni halfgaar.
• Voeg dan de bonen en de gekookte macaroni aan de soep toe.
• Haal de nerf uit de boerenkoolbladeren en scheur ze in kleine stukjes.
• Voeg deze tot slot toe en breng de soep op temperatuur.
• Proef en voeg eventueel zout en/of peper toe.
• Als de soep te dik lijkt, voeg dan nog wat kokend water toe.
• Dien de soep op in soepkommen en bestrooi hem royaal met versgeraspte
Parmezaanse kaas en een snufje van het paprikapoeder.
Serveer er focaccia bij.

Buon appetito!
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Toekomstplannen voor het watertorenterrein
Dit zou mooi aan de achterkant
kunnen, zodat spelende jeugd
geen last heeft van de doorgaande weg. Met de achterkant van de
locatie bedoelen we dan het verst
weg van de Regenboogstraat.

Al geruime tijd is de werkgroep omgevingswet bezig met regels
voor de ruimte in onze wijk. Vaak gaat het over regels voor
parkeren, speelplekken en groen. Er zijn immers weinig plekken
in onze wijk waar de grond nog niet intensief gebruikt wordt. De
locatie achter de watertoren is een uitzondering.
De werkgroep maakt speciaal voor
deze locatie een wensenlijst. Het
zijn nadrukkelijk wensen, want het
is wel gewoon particulier gebied.
Iemand is eigenaar, die zal er ook
vast ideeën voor hebben. De werkgroep wil dan ook graag in gesprek
met de eigenaar.
Duurzaamheid in nieuwbouw
Dat er iets van woningbouw zal
plaatsvinden lijkt wel zeker. De
werkgroep ziet graag dat deze

ontwikkeling duurzaam is. Buiten
standaardmaatregelen willen we
ook graag zonnepanelen en sedum
op het dak vergelijkbaar met de
Elzenstraat. Dit vermindert wateroverlast, vergroot biodiversiteit en
duurzame energie.
Minder parkeerdruk
We willen niet dat de parkeerdruk
verergert, dus parkeren op eigen
terrein. Dubbel grondgebruik kan
gerealiseerd worden door (half)

ondergrondse parkeerplaatsen, gelijk aan Vormenrijk. Als het kan zou
er ook een relatie met de Eikstraat
en Watertorenstraat gemaakt kunnen worden. Door een achterom
te maken kunnen er wellicht extra
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. De bewoners van deze twee
straten kunnen dan een parkeerplaats op het watertorenterrein
krijgen. Dit zou de parkeerdruk in
de wijk verminderen.
Sport en ontmoeting
Als het even kan mogen er ook
sportvoorzieningen komen, waardoor buurtbewoners elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld een sportveldje of buitenfitness-apparaten.

Ondernemers en voorzieningen
Ook lijkt het de werkgroep wenselijk dat er faciliterende diensten
komen. Als er een appartementencomplex komt, kunnen zich in de
plint van het gebouw misschien
kleinschalige bedrijven vestigen.
Wel graag bedrijven die een directe relatie met de wijk hebben, zoals
een distributiepunt, lunchroom en
huisartspraktijk. Maar ook voorzieningen die gericht zijn op elektrisch
autorijden en fietsen zoals laadpalen en degelijke fietsenstallingen.
De werkgroep vindt het een
mooie, eerste wensenlijst. Wensen
die nog wel met eigenaar, buren
en gemeente besproken moeten
worden. Buurtbewoners die mee
willen denken zijn welkom! Je kunt
met ons in contact komen via:
www.facebook.com/pilotomgevingsplannoordhoek.
Laurens Elzinga
Han van den Berg

Fiësta in het wijkcentrum met Zumba
Ik ben Sonia Julia Rosales Pérez uit Peru. Eén van mijn
hobby’s is dansen, dit zit in mijn bloed. Tevens ben ik officieel
instructrice van Zumba. Dit is een combinatie van fitness
en dansbewegingen gebaseerd op Latijns-Amerikaanse
dansstijlen, zoals salsa, merengue, axé, samba, cumbia,
reggaeton, maar ook flamenco en hiphop.
Het maakt niet zoveel uit of je
goed danst of niet, het belangrijkste is ervan te genieten en de
dagelijkse zorgen te vergeten. Het
gaat om beleving van dans en
muziek, samen met anderen. Dit
Zuid-Amerikaanse ritme en plezier wil ik graag met jullie delen!
Mijn motto is namelijk maak een
FIËSTA in je leven, en dan kan je
genieten van de Latijns-Ameri-

kaanse bewegingen en muziek.
Zumba heeft me de kans gegeven om deelnemers van niet-Nederlandse afkomst ook de mogelijkheid te geven om verder
te integreren in de Nederlandse
maatschappij en de Nederlandse taal te oefenen en zich daarin
te verbeteren. Dat laatste geldt
ook voor mijzelf, want ik kom

oorspronkelijk uit Peru en mijn
moedertaal is Spaans.
Ik nodig jullie graag uit om mee
te komen doen bij wijkcentrum In
De Boomtak op donderdag 30
januari 2020 voor een GRATIS
PROEFLES. Vanaf donderdag
6 februari starten de lessen:
elke donderdagavond van 19.15
tot 20.15 uur. Sluit aan bij deze
nieuwe activiteit in de wijk!
Ik heb een gezellige ‘noche latina’
voorbereid en zie je graag op de
les!
Saludos, Sonia Rosales

Aanmelden:
zumbasonia@hotmail.com
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Driekoningen gaan van kerk naar kerk
Op zondag 5 januari trok de
traditionele Driekoningenoptocht in een bonte stoet van de
Heikese kerk naar de kerk van de
Heuvel.
Gezeten op kamelen bewogen de
koningen zich door de Heuvelstraat,
begeleid door muzikanten, verschillende koren, herders met schapen
en vele, vele volgers. Voor de kerk

Zoek de 10 verschillen
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van 't Heike en in de Heuvelse kerk
werd door diverse koren, waaronder ook het Souvenir Jeugdkoor, uit
volle borst gezongen. Symbolisch
werd het ‘vierde geschenk’ aangeboden: het door kinderen ingezameld speelgoed dat uitgedeeld kan
worden aan kinderen die het thuis
minder breed hebben.
+

Han van den Berg

Lida Bos

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

– fysiotherapie
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056
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Glimlach, herkenning en bewondering in de villa
gezicht noemt ze het, en dat heeft
alles te maken met de wil van de
stad en haar bewoners om zich te
ontwikkelen. Tilburgers vindt ze
‘lieve mensen’.

Villa de Vier Jaargetijden was van 27 t/m 29 december het
toneel voor de foto-expositie van Stadsfotograaf Chris Oomes.
Iedereen kon kennis maken met zijn werk in een door velen zeer
gewaardeerde omgeving. Het hele weekend is het een komen en
gaan van belangstellenden die daar misschien nog nooit binnen zijn
geweest, met als hoogtepunt op zondag de presentatie van het boek
Beleef Tilburg!
‘Tilburg zou zo Parijs kunnen zijn’
is een observatie van een van de
vele bezoekers van de expositie in
Villa de Vier Jaargetijden in het laatste weekend van 2019. Vooral de
prachtige, soms indringende, mysterieuze of grappige foto’s in zwartwit geven die indruk. Er hangen ook
foto’s die echt in Parijs zijn gemaakt,
en Tilburg doet er inderdaad eigenlijk niet voor onder, niet op de foto’s
van Chris in ieder geval!
Thema’s
Chris heeft de collectie die hij tentoonstelt in thema’s in verschillende
ruimtes ingedeeld. Zijn manier van
presenteren wordt diverse keren geprezen o.a. om zijn passe-partouten lijstkeuze. Het voegt veel toe aan
het totaalplaatje in deze geweldige
expositieruimte. Een deel is in kleur,
zoals een paar foto’s die hij voor de
wijkkrant maakte, en een deel is in
zwart-wit. In de balzaal van de villa is een doorlopende fotoprojectie
op een groot scherm. Het ‘oudnaast-nieuw’ beeld dat hij op aller-

lei plekken in de stad maakte, valt
bij veel bezoekers op en geeft veel
aanleiding voor herkenning. Het
zijn waardevolle documenten voor
de stad. Zijn oog voor detail en goede compositie vallen op bij de bezoekers: ‘De reflecties in water zijn
zo prachtig!’
Stadsfotograaf en 13 bijzondere
plekken
Zondag 29 december kwam wethouder van cultuur Marcelle Hen
drickx naar de villa voor de presentatie van Beleef Tilburg!, het boek
waarin dertien historische en iconische plekken worden getoond en
beschreven. Chris leidt haar rond en
vertelt over zijn aanpak. ‘Iedere dag
was ik hier een uur of twee en liet
de ideeën gaandeweg ontstaan. In
iedere foto probeer ik een klein verhaal te leggen waardoor het meer
wordt dan alleen de foto. En met
iedere foto wil ik een cadeautje geven aan de stad.’ Op de vraag van de
wethouder hoe Chris naar de stad
is gaan kijken als stadsfotograaf,

antwoordt Chris: ‘Ik twijfel nu niet
meer of ik in Tilburg wil blijven wonen! Ik ga het echt missen om stadsfotograaf te zijn. Het was zwaar,
maar heel bijzonder, er gingen veel
deuren open en er is zoveel verandering in positieve zin. De nieuwe
stadsfotograaf mag me gerust bellen als hij een keer niet kan!’
Ook Marcelle Hendrickx was vol
bewondering voor de inzet, toewijding en het vakmanschap die Chris
heeft laten zien het afgelopen jaar.
‘Tilburg is een stad van makers en
mensen hebben tedere herinneringen aan plekken in de stad, dat
komt heel mooi terug in de foto’s
van Chris.’ Ze is zelf ook van Tilburg
gaan houden, liefde op het tweede

De fotograaf zelf
‘Ik vond het hartstikke gaaf! Al die
mensen en al die complimenten en
dat er werk verkocht werd! Ik heb
leuke contacten kunnen leggen en
inspiratie gekregen voor projecten
in 2020. Zoals het fotograferen van
de wijken rondom het centrum en
een samenwerking met een kunstenares en het verkopen van mijn
zwart-wit ansichtkaarten bij winkeltjes in de stad en misschien ook bij
Gianotten.’ Chris maakte nog van
de gelegenheid gebruik om bij de
wethouder te polsen of er een toekomst is voor Villa de Vier Jaargetijden als expositieruimte met bijbehorende horeca. Hij is zelfs al bezig met
een plan en met contacten leggen
daarvoor. Uiteraard kan Hendrickx
niet direct iets toezeggen, maar ze
staat zeker open voor een gesprek
met ondernemers die het initiatief
willen nemen voor een culturele/horeca invulling van de villa. Wijkkrant
De Noordhoek zal dat uiteraard met
belangstelling volgen!
NB Beleef Tilburg! staat inmiddels
op plaats 4 van de verkoop top tien
bij boekhandel Gianotten Mutsaers!
Fransje ter Doest
Michaël Molenaar
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Berichten uit het buurthuis In De Boomtak

Aan het begin van het nieuwe jaar valt er van alles te vertellen
over wat er allemaal gebeurt in wijkcentrum In De Boomtak. De
vaste activiteiten kun je terugvinden op de een na laatste pagina
van deze wijkkrant. Elders tref je informatie aan over een nieuwe
activiteit: Zumbales! En op pagina 7 staat een overzicht van alle
carnavalsactiviteiten. En dan is er nog het nodige actuele nieuws:

en de handwerkgroep. De overige
bestuursleden hebben de taken
van Lisette overgenomen. Francis
Huisman is op dit moment waarnemend voorzitter. Het bestuur
is wel dringend op zoek naar versterking. Denk je dat het misschien
iets voor jou is om als bestuurslid
je steentje bij te dragen aan ons
wijkcentrum, neem dan contact
met ons op, dan praten we verder.
Voor alle activiteiten zijn enthousiaste vrijwilligers onmisbaar. Op
dit moment kan vooral het team
van gastvrouwen en gastheren
uitbreiding gebruiken. Lijkt het je
leuk om enkele dagdelen per week
gasten te ontvangen, activiteiten
in de huiskamer voor te bereiden
en de bar te bedienen, loop dan
eens binnen of neem contact met
ons op.

voor haar geweldige inzet en betrokkenheid in het belang van onze
bezoekers. Er is in die vijf jaar veel
bereikt! Gelukkig blijft Lisette nog
wel actief betrokken bij een aantal
activiteiten, zoals het Repair Café

Bij een gastvrije ontvangst en
een goede sfeer hoort ook een
schoon gebouw. Daarom is wijkcentrum In De Boomtak ook op
zoek naar iemand die enkele uren
per week (2 x 2 uur), tegen een re-

Per 1 januari is Lisette Sweep teruggetreden uit het bestuur van In
De Boomtak. Lisette is vijf jaar lid
geweest van het bestuur, waarvan
het laatste jaar als waarnemend
voorzitter. Veel dank aan Lisette

delijke vergoeding, schoonmaakwerkzaamheden wil verrichten.
De Fietsgroep In De Boomtak is
van plan om op zondag 5 april
deel te nemen aan de Verbeeten
Challenge, een sponsoractie ten
behoeve van het Verbeeten Fonds.
Een fietstocht van 35 kilometer. De
inschrijving sluit op 28 februari.
Meld je vóór die datum aan aan
de bar van In De Boomtak, dan
kan begeleider Rinie het team op
tijd inschrijven. De actie wordt ondersteund door de wijkraad. Kijk
op https://verbeetenchallenge.nl
voor meer details.
In het wijkcentrum is vijf ochtenden per week van 8.30 tot 9.30 uur
een prikpost van Diagnostiek Brabant gevestigd. Deze organisatie
krijgt per 10 februari een nieuwe
naam: Diagnovum. Voor de bezoekers die bloed komen laten prikken verandert er niets.
Francis Huisman
In De Boomtak

Word wijkverslaggever voor Omroep Tilburg in je eigen wijk
Ben je ook altijd op zoek naar nieuws, interessante reportages
en actuele gebeurtenissen in je eigen omgeving? Dan is Omroep
Tilburg op zoek naar jou! Je krijgt de kans om opgeleid te worden
tot T-Reporter en leer je de verhalen uit je eigen buurt te vertellen.
Je gaat mensen interviewen, artikeltjes schrijven, bloggen, vloggen
en noem verder maar op. Het is
aan jou welke items je wilt maken
en hoe je je eigen mediamix wilt inzetten. Daar gaat het mediacollege
van Omroep Tilburg je in begeleiden.
Eerst krijg je uitleg over wat wordt
verstaan onder een T-Reporter en
hoe je de verschillende media kan
inzetten. Daarna ga je meteen aan
de slag met datgene wat jij wilt gaan
doen. Alles wat je maakt wordt beoordeeld door een mediamentor.
Dat is een mediaprofessional die

zijn sporen in de journalistiek
heeft verdiend. Hij begeleidt je bij
het maken van jouw producties,
die natuurlijk steeds beter worden.
Uiteindelijk kun jij dan dé wijkverslaggever voor Omroep Tilburg in
je eigen wijk worden. Alle deelnemers aan de Opleiding tot Wijkreporter vormen samen vanaf het
begin van het traject de redactie
van het Online/TV-programma
‘Kijk Op De Wijk’.
Voordat je kunt deelnemen aan
het opleidingstraject voor T-Reporter krijg je eerst een intake om
vast te stellen of dit traject echt

iets voor jou is. Belangrijk is dat
je goed kan motiveren waarom je
wijkverslaggever wilt worden.
Enthousiast geworden? Lees nog
wat meer op www.mediacollege
hvb.nl en meld je aan!

Omroep Tilburg
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Wijkcentrum In De Boomtak
Reserveringen:
office@deboomtak.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur
Dagelijkse activiteiten: Prikpost Diagnostiek Brabant en Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg • 013-5430920 • www.deboomtak.nl • info@deboomtak.nl

Agenda In De Boomtak

Wat er wekelijks te doen is deze maand

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:

Maandag
10:30 - 11:30
10:30 - 13:00
13.00 - 15.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

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

Dinsdag
10.00 - 12.30
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
14.00 - 16.00
17.30 - 18.30
20.00 - 23.30
20.30 - 22.30

Schilderles Fiona van Rossem
Wijkwandeling
Moedergym
Het Kiemuur (RIBW)
De Eeterij In De Boomtak
Biljartvereniging De Boomtak
Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
19.30 - 22.30
20.00 - 22.30
20.00 - 22.00
20.00 - 21.30

Computercursus
Biljartvereniging Boomstraat 81
PC-EHBO
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Redactievergadering wijkkrant (1x per maand)
Darten
Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken)
Wijkraad (vierde woensdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

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
13.30 - 15.30
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
19.15 - 20.15
19.30 - 21.00
20.30 - 23.00

Fietstocht (tweede donderdag van de maand)
Schilderclub De Boomtak*
Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
Spelletjesmiddag
Zumba
Japanse les
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
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

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

advertentie Antoon de Jong bv
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teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl
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FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

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

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

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