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Onrust aan de Bredaseweg

Han van den Berg

Verontruste bewoners in de buurt van de fraaie panden aan de
Bredaseweg 233 en 235 hebben zich geroerd en zijn ontstemd.
Het ligt in de bedoeling dat de twee geschakelde villa’s verbouwd
gaan worden tot een woonzorgcentrum. Recent kwam voor
buurtbewoners een verrassende aap uit de mouw: veertien
studio’s zouden bestemd zijn voor zorg aan klanten die onder
toezicht staan van justitie en tien voor ouderen met beginnende
dementie, een bijzondere en unieke combinatie.
3

Spoorpark oogst
koninklijk bezoek

4

De Reit gaat voortaan ook
betalen voor parkeren

In het verleden, toen de vooruitstrevende zuster Luchesio Moeskops er
's lands eerste kleinschalige opvang
begon voor 'debiele minderjarige
meisjes’, was er al sprake van een
zorgvoorziening. Amarant heeft
deze zorg verplaatst en de villa’s
verkocht aan de Exploitatiemaat5

Damen Drukkers neemt goede
naam en faam Gianotten over

schappij L-A Tilburg B.V., gevestigd
in Best. Directeur en eigenaar Martijn van Boven is inmiddels bezig
het voormalige woonzorgcentrum
met 17 appartementen als belegging te verbouwen tot een meer eiLees verder op pagina 3
13

De Geldersche Crediet Vereeniging
in de Stationsstraat
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Geslaagde doorbraak schaaktafels

Wijkkrant De Noordhoek zoekt een

webredacteur

Wijkkrant De Noordhoek heeft sinds een tijdje ook een
website. De huidige redactie heeft op dit moment te
weinig capaciteit om de website te vullen. Daarom zijn
wij hard op zoek naar een enthousiaste webredacteur.

Wat ga je doen?

Het initiatief van schaakclub De Stukkenjagers om Tilburg in
de openbare ruimte te verrijken met schaaktafels is dankzij de
bijdragen van maar liefst acht Tilburgse stichtingen gerealiseerd.
Het zoeken naar sponsors voor het
financiëren van de drie schaaktafels in het Spoorpark heeft zoveel
respons opgeleverd dat er een vierde tafel kon worden aangeschaft.
Zo kreeg het Harmoniepark aan
de Langestraat, hartje binnenstad,
de primeur. Kinderen van de ernaast gelegen BSO weten hem al te

vinden. Binnenkort worden ook
de schaaktafels in het Spoorpark
geplaatst.
Op zondag 5 april om 14.00 uur zal
de feestelijke ingebruikname vlakbij het onlangs geopende T-Huis
plaatsvinden.
+

Hans van Driel

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek.
Contact
 wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
 www.stichtingnoordhoek.nl
wijkkrantdenoordhoek
@Wijk_Noordhoek

Druk
Drukkerij E.M. de Jong

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

Vormgeving
Ontwerpstudio Karel & Linda

Oplage
6.000 stuks
Verschijnt 8 keer per jaar

Beeld
Han van den Berg en Chris Oomes

Advertentieverkoop
Clemens Audenaerd
Advertentieopmaak
Hans van Welbergen

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.

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

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 26 maart naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

check	
Je plaatst berichten op de website. Voordat je het
plaatst kijk je of de informatie geschikt is om online
te zetten. Redigeren behoort dan ook tot je taken.
check	
Daarnaast houd je zelf ook in de gaten of er nieuws
uit Noordhoek en Centrum-West is dat gepubliceerd
kan worden en schrijf je daar een geschikte tekst
voor. Ook zoek je er een afbeelding bij.
check	
Je stemt regelmatig af met de eindredacteuren over
de planning van de berichten.
check	
Het moet nog vorm krijgen, dus meedenken over de
invulling is mogelijk evenals meehelpen met de inzet
van social media.

Wat vragen wij?
check	
Je bent nieuwsgierig en alert op wat er in de wijk
gebeurt
check	
Je woont in Noordhoek of Centrum-West
check Je hebt ervaring met het schrijven van (online)teksten
check Je houdt niet van schrijffouten
check Je kunt goed samenwerken
check	
Enige ervaring met WordPress of ander CMS
Zoals voor iedereen bij de wijkkrant is dit werk op
vrijwillige basis. Je maakt deel uit van een gezellige en
betrokken redactie. We vergaderen (en borrelen) acht
keer per jaar en weten elkaar tussendoor goed te vinden.
Wil je meer weten over de vacature? Of sta je al in de
startblokken om dit samen met ons op te pakken? Neem
dan contact op met Annelies Schipper, 06-20634346 of
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.
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Vervolg van pagina 1
gentijds woonzorgcentrum met 25
zelfstandige woonzorgeenheden.
Iedere woonzorgeenheid krijgt een
eigen huisnummer, waardoor huurtoeslag aan te vragen is.

Wat is er aan de hand?
Een groepje verontruste buurtbewoners heeft in 2019 een paar keer
contact gehad met vastgoedondernemer Van Boven. Het ging daarbij
vooral om eventuele overlast door
bewoners van het woonzorgcentrum en de parkeerdruk. Het eindresultaat van die contacten was een
overeenkomst waarin afspraken ten
behoeve van 'goed buurmanschap'
werden vastgelegd. Er werd onder
andere vastgelegd dat er een jaarlijks overleg zou komen. Opvallend
was dat daarbij ook werd overeengekomen dat de omwonenden ten
aanzien van het plan geen bezwaar
of beroep zouden indienen. Aan
wie zorg zou worden gegeven werd
niet nader omschreven of toegelicht. Van een goede omgevingsdialoog met de buurt is volgens hen
geen sprake geweest.
Bejaarden en boeven onder
één dak
Tijdens de drukbezochte en roerige avond op 5 februari lichtte Van

Boven de plannen toe. Connect
Wonen wordt de huurder, die weer
doorverhuurt aan Unitio, voor begeleiding van de justitieklanten, en
aan ODA (Ouderen de Aandacht).
Deze twee zorgaanbieders hebben
goede onderlinge contacten, ze
hebben hetzelfde kantoor in Sint
Oedenrode. Voor sommige buurtbewoners werd het beeld geschapen dat de geleverde zorg minimaal
zou zijn en dat het verdienmodel
belangrijker is dan het zorgmodel.
Bij navraag bij ODA en Unitio bleek
dat over de te leveren zorg een
genuanceerder beeld naar voren
komt dan was geschetst in het Brabants Dagblad van 6 februari.

Wel of geen goede zorg voor de
ouderen
"De tien ouderen met lichte dementie hebben zorgprofiel 4", vertelt Henk Gloudemans van ODA.
Zorgprofiel 4 wil zeggen: beschut
wonen met intensieve begeleiding
en uitgebreide verzorging. "Deze
groep ouderen heeft bij de dagelijkse bezigheden veelal toezicht en
stimulatie nodig, zoals bij wassen,
kleden, eten en medicatiegebruik.
Een paar keer per dag worden ze
bezocht door gediplomeerde verpleegkundigen of verzorgenden.
Deze tien ouderen krijgen voor 6 à
7 fte zorg, georganiseerd vanuit een

van de studio’s." Dat is het kantoor
en tevens inlooppunt voor cliënten. Daar is ook altijd 24/7 iemand
aanwezig. De geleverde kwaliteit
hoeft trouwens niet te voldoen
aan de kwaliteitscriteria van verzorgings- en verpleeghuizen. Er is
geen centrale ruimte en de bewoners krijgen geen persoonsgebonden budget (PGB). ODA ontvangt
de kosten van de zorg in natura,
dat wil zeggen dat ODA de cliënt
bij het zorgkantoor aanmeldt en
daar de facturen voor geleverde zorg heen stuurt. Zo wil ODA
voor deze ouderen een veilig thuis
bieden.

Van delict naar participatie
De strafrechtklanten die worden
geplaatst hebben een maatregel
voor forensische zorg opgelegd gekregen vanwege kleine delicten, zoals vermogensdelicten, lichamelijk
geweld en acting-outgedrag. Soms
zou het kunnen dat ze een gevangenisstraf achter de rug hebben. Er
worden geen zedendelinquenten
geplaatst en ook geen zware jongens. Ze moeten een goede motivatie hebben voor zelfstandige
terugkeer in de maatschappij. "De
cliënten moeten zich aan de opgelegde zorg houden. Doen ze dat niet
dan kan als sanctie de huur worden
opgezegd", zegt René Vervoort van

Unitio. In tegenstelling tot wat in
de krant stond is er wel begeleiding
op locatie. Per cliënt zijn er twee
begeleiders voor contacten met de
cliënt, familie en andere zorgverleners, zoals de GGZ, het arbeidsbureau, de gemeente, alles gericht op
zelfstandig wonen elders. Afhankelijk van de zorgzwaarte kan de zorg
tussen de 6 en 14 uur per week zijn,
inclusief de administratieve rompslomp, en kan zowel op locatie als
elders worden geleverd.

Het woord is aan de wethouder
Volgens een van de buurtbewoners is dit genuanceerde beeld van
de verzorging te mooi voorgesteld
en pas later toegeschreven naar de
zorgvoorwaarden van B&W. In de
gemeenteraadsvergadering van 10
februari heeft het CDA de vraag
gesteld of het college van B&W op
de hoogte was van de onrust in de
buurt en of er wordt voldaan aan
de eisen ten aanzien van de zorgcomponent, zoals gesteld in de gemeentelijke voorwaarden. Wethouder Oscar Dusschooten zegde toe
nog eens te bekijken of de beoogde
zorg bij villa Luchesio voldoet aan
de gestelde eisen. Voorlopig zal de
onrust in de buurt zeker niet weggenomen zijn.
Wil Verheggen

Spoorpark oogst koninklijk bezoek
Het Spoorpark heeft al tien
duizenden bezoekers en flink
wat complimenten mogen
ontvangen.
Maar toch, de koning op de
koffie is ook voor het grootste
burgerinitiatief van Nederland
niet alledaags. Op 11 februari
kwam Willem-Alexander een
kijkje nemen op het voormalige

rangeerterrein om uit eerste hand
te horen hoe het park is ontstaan
en wat hier zo bijzonder aan is.
Lucy Bathgate, initiatiefnemer
van het levend water in het park,
leidde Willem-Alexander rond,
begeleid door burgemeester
Weterings. Eerder die middag
was de Piushaven verrast met
het - voor de buitenwereld onaangekondigde bezoek.

Oproep!

Maak jij wel eens een fantastisch leuke foto in het Spoorpark?
En heb jij daar ook een bijzonder, grappig of interessant verhaaltje bij,
stuur het in voor de nieuwe rubriek “Spoorpark in Beeld” naar
redactie@spoorparktilburg.nl. Wij zijn benieuwd naar jouw belevingen.

Joris Buijs
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De Reit gaat voortaan ook betalen voor parkeren
riumlaan, de straat die ook wordt
aangegeven op een concept-plattegrond van de gemeente.

Jarenlang was Tilburg qua betaald parkeren erg terughoudend en
goedkoop. Maar inmiddels lijkt het hek van de dam. Na de invoering
in Noordhoek in januari 2018, moet nu ook De Reit er dit najaar
aan geloven. Theresia, Korvel, Sint Anna en Broekhoven gingen
De Reit al voor, of komen dit jaar ook nog aan de beurt.
Vanaf maart dit voorjaar mogen
bewoners van de wijk aan de andere kant van de Ringbaan-West
in een bewonerspanel meedenken
over de beste invulling van deze
nieuwe maatregel. Dezelfde methode hanteerde de gemeente eerder
in Noordhoek. Dát er betaald parkeren in een wijk komt wordt van
hogerhand bepaald. Hiermee is de
gemeente afgestapt van enquêtes

waarin bewoners konden aangeven of ze betaald parkeren wilden
in hun wijk. Hóe dit het beste ingevuld kan worden bespreekt de
gemeente met een geselecteerde
groep bewoners. In dat bewoners
panel komen onder andere de grenzen en de duur, welke uren per dag
van de maatregel ter sprake. Meest
logische grens voor parkeerregulering in De Reit lijkt de Conservato-

Effectief
Uit metingen blijkt dat betalen
voor parkeren een effectief middel
is om de parkeerdruk te verlagen.
Vooral mensen van buiten de wijk
kiezen een alternatieve locatie of
reizen voortaan op een andere
manier. Een bewonersvergunning
kost vooralsnog 5 euro per maand.
Keerzijde van de maatregel is dat de
overlast zich verplaatst. Dit effect
zorgt er nu dus voor dat De Reit
aan de beurt is.
Scanauto
Critici halen een ander argument
aan waarom de gemeente zo voortvarend de stad betaald laat parkeren: de scanauto. Hiermee is de
opbrengst van foutparkeerders verdrievoudigd in korte tijd. De auto

kwam in 2018 in de plaats van de
vertrouwde handhavers, vaak op
de fiets. Een positief ingesteld mens
ziet louter pluspunten: minder
overlast voor de buurtbewoners
en meer euro's voor de gemeente.
Meer info: www.tilburg.nl/parkeren
Frank Vermeulen
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Damen Drukkers neemt goede
naam en faam Gianotten over
moeite mee. Dat is juist voor
Damen een van de sterke punten
waardoor zij bleven groeien. Zo
investeerden ze in machines voor
speciale nabewerking die voor
maatwerk zorgen.

Begin dit jaar werd bekend dat een icoon in het Tilburgse
bedrijfsleven, drukkerij Gianotten, failliet was verklaard. Tot
groot verdriet van de familie Gianotten en het personeel. Voor
kopers bleek de hoge schuldenlast na twee rampzalige jaren een
te hoge drempel en zo ging een eeuw oud familiebedrijf verloren.
Damen Drukkers uit Werkendam, net zelf vorig jaar ook al 60
geworden, is in het gat gesprongen en neemt de werkzaamheden
van Gianotten over.
Slechts 7 van de 50 medewerkers
van Gianotten gaan bij Damen
Drukkers aan de slag. Voor de
meesten is helaas geen plaats en is
de afstand naar Werkendam ook
te groot. Volgens Damen Drukkers
is er veel vraag naar technisch
personeel, waardoor ze dan ook
verwachten dat de medewerkers
die niet mee overgenomen
konden worden, binnen korte
tijd elders aan de slag kunnen.

het pand aan de Bredaseweg gaat
gebeuren is nog niet bekend. De
naam Gianotten Printed Media
blijft wel gewoon bestaan, het is
zo’n bekende en vertrouwde naam,
daar wil Damen Drukkers nu niet
aan tornen. Mocht het gebruik
van de naam in de loop der jaren
verwateren dan zal dat mogelijk
veranderen. Maar voorlopig kan er
gewoon nog op Gianotten worden
gegoogeld!

Vertrouwde naam
De machines die in het Tilburgse
pand staan, worden door de
curator aan andere partijen
verkocht. Damen Drukkers is zelf
goed voorzien van alle benodigde
apparatuur en heeft daarvan
niets overgenomen. Wat er met

Techniek
Gianotten maakte nooit de omslag
naar digitaal drukken en voelde
dat. “De markt vraagt steeds meer
om kleine aantallen, daar is niet
goed en snel genoeg op ingespeeld”,
constateerde de laatste directeur
Rob Boer. In 2018 werd zelfs nog

een dure offsetpers binnengereden.
Die investering drukte zwaar op
de balans. Eind dat jaar begonnen
de verkenningen hoe het anders
moest, maar dat bleek helaas
te laat. De grafische markt
kromp al jaren en dat vroeg om
andere manieren van werken. De
behoeften van klanten veranderen
snel en een meer traditionele
drukkerij als Gianotten had daar

Familie
Ook Damen Drukkers is een
familiebedrijf, voortgekomen uit
Drukkerij van Driel. Zetdrukker
Maas Damen waagde in 1959 de
gok en nam het bedrijf over, zijn
zoon Maas junior was toen leerling
handzetter in het bedrijf. Al na
twee jaar (hij was pas 21) werd
Maas junior mede-eigenaar. Met
veel lef en ambitie liet hij het bedrijf
groeien en begon bijvoorbeeld met
kleurendruk. En nu, 79 jaar oud,
komt hij nog bijna iedere dag even
binnenlopen bij het bedrijf waar
inmiddels zijn twee zonen, Jan en
Maurice, de scepter zwaaien. Zij
zijn degenen die met overnames
van andere drukkerijen de groei
van een regionale drukkerij naar
een landelijke speler met 115
werknemers (+7 sinds januari)
realiseerden. Een modern bedrijf
waar de klanten van Gianotten een
goed onderdak krijgen!
Fransje ter Doest
Chris Oomes + Damen Drukkerij
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GEMEENTENIEUWS
Wisseling van de wacht:
omgevingsmanagers aan het woord
Claudia van Dongen heeft op 1 februari afscheid genomen als
omgevingsmanager van de Noordhoek. Berry Simons heeft het
stokje van haar overgenomen. Voor wijkkrant De Noordhoek
was dit een uitgelezen kans om met beiden het gesprek aan te
gaan. Aan de hand van 10 vragen kijkt Berry vooruit en Claudia
terug op een mooie tijd.
Claudia, waarom ga je weg?
“Ik ben al 12 jaar omgevingsmanager, waarvan ongeveer 6 in
de Noordhoek. Dat werk combineer ik sinds een paar jaar met
andere werkzaamheden op het vlak van ondermijnende criminaliteit in Tilburg. Toen ik gevraagd werd voor het gemeentelijk
doorbraakteam, voelde ik een soort van urgentie om daar wat
mee te doen. Dan kan ik helaas niet ook nog een wijk onder mijn
hoede hebben.”

Is dat goed nieuws voor de Bomenbuurt dan?

“Ondermijning is niet bepaald een onderwerp waar de Bomenbuurt als belangrijkste hotspot in naar voren komt. Dat wil niet
zeggen dat er niks aan de hand is, maar onze focus ligt op andere
gebieden.”
Wat maakt de rol van omgevingsmanager anders dan die van
wijkregisseur?

“De wijkregisseur, Robert Hornikx, heeft het meeste directe
contact met de bewoners en regelt concrete zaken. Dus als er iets
aan de hand is met parkeren of overlast, maar ook het inrichten
van een speeltuin, dan pakt Robert dit op. De omgevingsmanager is op strategisch niveau met de wijk bezig en richt zich
op de langere termijn. Het is een meer beleidsmatige functie
tussen de gemeentelijke organisatie en de wijk. In de Noordhoek
trok ik veel samen op met de wijkraad, ContourdeTwern en het
bestuur van het wijkcentrum. Je moet veel gesprekken voeren.”
Wat is je het meest bijgebleven uit die gesprekken?

“De Noordhoek is aan de buitenkant mooi, maar de echte pracht
zit vooral aan de binnenkant. De bewoners zijn heel actief. Er
wonen veel mensen met potentie die ook heel graag iets willen
doen voor zichzelf en de buren. Dat maakt de wijk heel mooi. Er
zit heel veel talent in de wijk én ik durf te zeggen evenveel kennis
als op het stadskantoor van de gemeente zelf. Daarnaast is het
natuurlijk ook een hele leuke stadswijk die dicht bij de binnenstad
ligt, maar niet de sores van de binnenstad kent. Dus je woont in
een soort van dorp, midden in het centrum.”
Berry, het klinkt alsof je een vakantiebaan krijgt!

“Appeltje, eitje ja. Nee, dat is niet helemaal waar. In de week dat
ik het werk overnam werd ik meteen geconfronteerd met een
probleem met een bestemmingplan aan de Bredaseweg bij Villa
Luchesio. Daar speelt het idee om een opvangplek voor dementerende bejaarden en ex-gedetineerden te creëren. Volgens het
bestemmingplan lijkt zo’n idee prima te passen, maar dan denkt
een wijk daar toch anders over."

De Noordhoek is aan de buitenkant
mooi, maar de echte pracht zit aan de
binnenkant, bij haar bewoners.
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Ik heb als puber de krant in de wijk
bezorgd. Dus ik ken ieder straatje
wel zo'n beetje.
Je bent meer dan 20 jaar de wijk uit geweest. Zie je verschillen?

“Het is voor mij te kort om daar echt antwoord op te geven.
Het voelt vooral allemaal heel vertrouwd. Ik heb nu gesprekken
met mensen in de wijk die ik zelf nog ken, of met wiens broer
ik gevoetbald heb, of van families die bij ons in de flat gewoond
hebben. Zie je, voor mij is de Noordhoek nooit weggeweest, al is
het maar omdat ik veelvuldig gebruik maak van dat rode fietspad.
De sloop van het squashcentrum of de nieuwbouw op het
Hollandterrein maak je dan toch allemaal mee.”
Claudia, wat is een project waar je met trots op terugkijkt?

“De Kloostertuin. Dat was aan het begin best een vervelende
situatie. Want we hadden natuurlijk net alle issues met het appartementencomplex aan de Noordhoekring gehad. De omwonenden hadden veel ideeën hoe het anders kon en hadden
Robert (wijkregisseur) en mij, samen met de nieuwe wethouder
en de schooldirecteur, uitgenodigd. Hun vraag was simpel: kon
het grote hek niet uit de tuin en was het mogelijk om samen iets
moois van de tuin te maken. En dat hebben ze zelf gedaan. Wij
hebben enkel een ondersteunende rol gehad. En wat een supermooie plek is het geworden! Maar niet alleen dat, het is ook een
plek waar verbroedering is ontstaan. Waar ze heel goed met elkaar omgaan. Waar het beheer goed geregeld is. Echt fantastisch.

Hoe zie jij jouw rol in deze situatie?

“Als omgevingsmanager is het allereerst van belang dat je je
meteen laat zien. Dan ben je dus aanwezig bij een bewonersbijeenkomst om te horen wat er speelt. Vervolgens is het mijn
taak om binnen de gemeente op zoek te gaan naar antwoorden, collega’s bij elkaar te brengen en uit te zoeken hoe het nu
allemaal zit. Uiteraard ben je daarna ook de persoon die met
een antwoord terugkomt richting de bewoners van de wijk. Je
probeert de neutrale tussenpersoon te zijn tussen bewoners en
de voorziening. Ik heb mijn werk goed gedaan als zo’n traject
zorgvuldig is uitgevoerd.”
Je bent trouwens een oude bekende van de buurt, hè?

Zeker. Ik ben hier opgegroeid, heb in mijn jeugd aan de Hart van
Brabantlaan gewoond en op de Montessorischool gezeten (met
meneer Frans als de directeur). Een van mijn eerste herinneringen over de buurt is dat ik bij de opening van het rode fietspad
was, verricht door minister Aantjes. De sloop van de kerk heb ik
ook nog meegemaakt. Maar waar ik het meeste profijt van heb is
dat ik als puber de krant in de wijk bezorgd heb. Dus ik ken ieder
straatje wel zo’n beetje.”

En de buurtpreventie. Dat is ook zoiets. Dan wordt er een buurtpreventieavond gehouden en start de Noordhoek met een team
van 15 mensen. Je begint met een vol team. En het zijn allemaal
enthousiaste mensen die de opleiding al gevolgd hebben én bij
cameratoezicht zijn gaan kijken. Joh dat loopt meteen. Daar
waren andere collega’s best wel jaloers op.”
Berry, wat wil jij bereiken in je nieuwe rol?

“Wat ik het mooiste aan deze klus vind, is dat ik de pilot omgevingswet in de wijk goed wil laten landen. Zoiets als de kwestie
aan de Bredaseweg, Je wilt eigenlijk dat zo’n voorziening via
de route van het omgevingsplan was verlopen. Maar je zult mij
niet te veel op de voorgrond gaan zien. Laat mij maar lekker op
de achtergrond staan en dingen regelen. Voor de rest ga ik veel
door de wijk fietsen én naar het Spoorpark natuurlijk. Want dat is
natuurlijk ook supervet.”
Tekst: Kevin Hordijk
Foto’s: Chris Oomes

Contact met de gemeente
Robert Hornikx
(wijkregisseur)
(013) 542 87 41
robert.hornikx@tilburg.nl

Berry Simons
(omgevingsmananger)
(013) 549 54 37
berry.simons@tilburg.nl
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De gezichten achter de vrijwilligers
die ik écht leuk vind. Ik vind het
ook belangrijk om dingen te spreiden. Daar ben ik aardig in geslaagd
en mijn weekindeling deel ik graag
met jullie.
's Maandags heb ik mijn koffie-uurtjes bij hoogbejaarde mensen die
aan huis gekluisterd zijn. Er staan
zes mensen op mijn lijstje en ik
bezoek hen 1 of 2 x per maand.
Altijd heel gezellig, ik voel me welkom, luister graag naar hun verhalen en wijs ze de weg in zorgland.

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.
Wie? Lizeth van Arkel
Wat? Vrijwilliger wijkraad
+ Eeterij + koffiedrinken
bij oudere bejaarden +
schoonhouden Kromhoutpark
Mijn naam is Lizeth van Arkel, ik
ben 70 jaar. Ik ben gelukkig gezond en heb veel energie. Ik heb
aanvankelijk 26 jaar in de wijkzorg

gewerkt. Daarna kwam ik, na wat
omzwervingen via de woningbouwvereniging en een middelbare school, terecht bij de zorgverzekering. Ik heb daar nog 12,5 jaar
met veel plezier gewerkt voordat
ik op 63-jarige leeftijd met pensioen ging. Een ding was van meet
af aan duidelijk: ik ga me links en
rechts nuttig maken met dingen

Dinsdagmiddag naar de Boomtak
om samen met drie maatjes een
gevarieerd driegangenmenu te
maken voor wijkbewoners. Het is
leuk her en der complimenten te
krijgen en de lege borden richting
keuken te zien verdwijnen. Het
voelt als een warm bad, waarin
we met ons viertjes als een geoliede machine met veel plezier zo'n
uur of zes bezig zijn en de zaak
weer spik en span achterlaten.
Op woensdag haal ik mijn twee
jongste kleinkinderen van 4 en 7 uit
school en gaan we zwemmen. Elke
donderdag speel ik met acht bewoners van Zonnehof yahtzee.
Op vrijdag help ik een vriendin in
haar volkstuin. Op je knieën en
met je handen in de grond lekker

buiten werken.
's Zaterdags ga ik gewapend met
grijper en plastic zakken samen
met een buurvrouw straatvuil verzamelen in en om het Kromhoutpark. Je staat er iedere week weer
versteld van hoeveel blikjes, flesjes,
verpakkingsmateriaal, zwerfvuil en
drugszakjes er overal achtergelaten
en in de vijver gegooid worden. Een
opbrengst van vijf tot zes volle zakken is geen uitzondering. En met
de zondag is de week al weer rond.
Van 8 tot 9 uur eerst rondje zwerfvuil ruimen en dan 5 km lopen om
het lopen.
Een saai leven heb ik niet. Zo'n
drukke agenda zal veel mensen
afschrikken, maar ik heb behoefte
aan sociale contacten en heb nooit
het gevoel dat ik het druk heb.
Door heel gevarieerde dingen te
doen kom je overal leuke mensen
tegen. Voor huishoudelijke taken,
vriendinnen en familie heb ik nog
zeeën van tijd over. Verder fiets,
wandel, lees en schilder ik graag.
Sinds kort zit ik ook in de wijkraad.
Iedereen kan vrijwilliger worden,
al is het maar door dagelijks even
het zwerfvuil voor zijn eigen deur
op te ruimen. Hoe leuk zou het zijn
als Noordhoek “De schoonste wijk
van Tilburg” zou worden.
Han van den Berg

De Begonia's fleuren buurthuis op met optreden
Houd je van zingen? Gezelligheidskoor De Begonia’s zal op 16 april
een optreden verzorgen in wijkcentrum In De Boomtak. Het koor
zingt Nederlandstalige liedjes met een lach en een traan, begeleid
door muziekbanden. Bij het koor staat het plezier in het zingen en
muziek maken voorop. De leden zijn enthousiaste amateurzangers
die het fijn vinden om samen te zingen en dit plezier graag willen
delen met het publiek.
Na een periode met een ledenstop
is er nu weer plaats voor enkele
nieuwe leden. Zin om mee te doen?
Het koor bestaat uit ongeveer
50 leden uit de hele stad, ook uit
Noordhoek en Centrum-West. De
Begonia’s treden vele malen per
jaar op voor zorgcentra, K.B.O en

De Zonnebloem, maar ook in cafés, op feestjes, kerstmarkten en
korenfestivals. Kun je nog zingen,
neem dan even contact op via begonias@live.com of loop eens binnen tijdens de repetitie, op donderdagavond van 20:00 – 22:00 uur in
woonzorgcentrum De Bijsterstede.

Gemengd gezelligheidskoor De Begonia’s in actie
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

De plek waar nu Westpoint Tower staat, heeft eerder al enkele
andere bestemmingen gekend. Oude boerderijen, een spoorlijn,
kantoren van Westpoint 1.0. Nu staat er dus opnieuw een
Westpoint op deze strategische plek, die al in 1993 werd gekozen.
Over de geschiedenis van wat er
voor de Westpointflat gevestigd
was, is nog niet veel geschreven. Dus
moest er druk in de boeken gedoken worden om de geschiedenis te
ontrafelen. Regionaal Archief Tilburg bezit een document, ‘Tilburgse
Toponiemen in de 16e eeuw’, dat
bewoning in de 16e eeuw op deze
plek beschrijft. Er waren hier enkele boerderijen en wegen, zoals het
Enghstreatke, op de grens van Rijt en
Schijf. Het smalle weggetje liep van
Vlasstraet naar herdgang De Rijt.
Later liep er precies over de plek
waar nu de toren van Westpoint
staat, de aftakking van het spoor
richting België, het Bels Lijntje. Over
dit spoor werden kolen en andere materialen aangevoerd voor de
NS-werkplaats en industrie richting
wat nu de Randstad is. Nadat het
Bels lijntje werd opgeheven kon de
aanleg van de Hart van Brabantlaan

voltooid worden. Op de ansichtkaart kun je de Noordhoekse kerk
nog ontwaren, gesloopt ten behoeve van de Hart van Brabantlaan.

Wolff” meldt iemand anders. En
ook “Ging mijn vader altijd tanken,
Shell”. Maar het kantoor verloor rap
zijn volle glorie. Op de ansichtkaart
kun je in kleine letters lezen dat
het gebouw gedeeltelijk leeg staat:
‘TE HUUR, kantoor en showroomruimte’. Leegstand bleef en daarna
volgde de onvermijdelijke sloop.

Westpoint 1.0
In wijkkrant De Noordhoek van juli
1990 kunnen we lezen dat het gebouw vóór de huidige Westpoint
ook al zo heette. “Een bijzonder
fraai gebouw” werd het genoemd.
Het oude kantoor was al veel eerder gebouwd, maar in 1990 opgepimpt en “gereedgekomen met de
nieuwste technische snufjes”. Het
moest een representatief kantoor
worden waar zich op stand onder
andere vestigden: Interpolis, Audio
Wolff, een acupuncturist en Shell.
Op een foto in Facebookgroep ‘alle
Tilburgers in een groep’ reageerden
mensen: “Op de bovenste verdieping op school gezeten: de COSA
(Z-opleiding)” en “Later Audio

Westpoint 2.0
Vanaf 1993 werd hoogbouw in Tilburg nagestreefd. Na de bouw van
het hoofdkantoor van Interpolis
volgde de bouw van Westpoint in
2001 tot 2004. De plaats ervoor was
strategisch gekozen, het zou op termijn een evenwichtige skyline van
Tilburg opleveren. Na Westpoint
volgde de realisatie van de Stadsheer (bouw: 2005 – 2007). De eerstvolgende wolkenkrabber wordt de
Clarissentoren in de Spoorzone.
Westpoint Tower was even de
hoogste woontoren van Nederland en de op vier na hoogste van
Europa. De woontoren telt 154
appartementen verdeeld over 47
verdiepingen en is bijna 142 meter

hoog. Westpoint Wing bevat ook
nog eens 54 appartementen, daarbij ook nog commerciële ruimtes en
een parkeergarage.
De architectuur van Westpoint
heeft heel wat meningen losgeweekt. Architect Margriet Eugelink
speelde in het ontwerp met tinten
grijs beton, een open gevel en zijkanten met klein ogende ramen.
Beeldend kunstenaar Herman Kuijer voorzag de flat van vrolijke kleurtjes. Vooral in de avond is Westpoint een markant gebouw in onze
skyline en al ver van buiten Tilburg
te zien.
Bij de opening van Westpoint Tower in 2004 kon men op de een na
hoogste verdieping een eetarrangement boeken, verzorgd door Bonheur Horeca Groep, om zo van het
prachtige uitzicht te kunnen genieten. Wie dat nu ook nog wil moet
hier een appartement kopen, of op
visite gaan bij een van de bewoners!
+ Chris Oomes +
Regionaal Archief Tilburg

10 | Wijkkrant De Noordhoek

Uit Geerts
receptenboek
Lamsschenkel, venkel en
gebakken knolselderij
Niet iedereen kent of waardeert de smaak van lamsvlees. 'Onbekend
maakt onbemind' zegt het spreekwoord en dus staat het in ieder geval in
de Hollandse keuken niet zo vaak op het menu. Behalve dan misschien het
broodje shoarma, en dat is dan soms niet eens lamsvlees. Van lamsvlees kun
je echt heerlijke ovengerechten maken. Het is supermakkelijk klaar te maken,
maar je moet het wel wat tijd gunnen om zo mals te worden dat het als het
ware van het botje valt. Lekker langzaam laten sudderen!
Ingrediënten
• 4 lamsschenkels
• 4 tenen knoflook
• 1 liter bouillon
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 winterpeen in blokjes
• 3 prei in halve ringen
• 2 flesjes Quadrupel Trappist

• 3 rode uien in vieren		
• 1 theelepel peperkorrels
• 1 theelepel grof zout
• 2 grote venkelknollen
• 1 knolselderij
• roomboter
• Tijm/rozemarijn/laurierblad
naar eigen inzicht

Bereiding
• Kruid de lamschenkels met een deel van de knoflook, peper en zout.
• Verhit de olijfolie en bak de schenkels rondom bruin.
• Voeg dan de gesneden wortelen, prei, uien en de rest van de knoflook toe.
• Bak die ook even mee in de pan.
• Voeg de kruiden toe en blus nu af met de bouillon en de Quadrupel Trappist.
• Zet de pan in de oven op 140 graden en laat de schenkel gaar worden in 2 uur
of langer tot hij gaar is.
• Maak ondertussen de venkel schoon, kook deze beetgaar in ca. 14 minuten.
• Schil de knolselderij en snij daar plakken van 1 cm en bak die in een koekenpan
met olijfolie en zout rondom mooi bruin. En laat ze op een laag pitje verder
doorgaren.
• Haal de lamsschenkel uit de pan en houd ze warm.
• Pureer met de staafmixer de groenten en het overgebleven vocht.
• Giet het daarna door een zeef en kook het vocht nog even door.
• Breng de saus eventueel
met peper en zout verder
op smaak.
• Roer er nog wat roomboter
door.
• Maak het bord op met
als eerste de gebakken
knolselderij, daarop de
schenkel en de venkel.
• Schenk nu de saus over
de venkel en de schenkel.

Smakelijk eten!
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Na storm Ciara:

Montessoribasisschool De Elzen
dag dicht vanwege stormschade

Omgaan met dementie
Iedereen krijgt in zijn omgeving weleens te maken met dementie.
Toch rust daar een taboe op en hebben mensen met dementie
regelmatig het gevoel aan de zijlijn te staan. Zij willen zo lang
mogelijk blijven meedoen in de samenleving, maar dat is niet
altijd makkelijk. Ook bij ons in de wijken Noordhoek en CentrumWest wonen mensen met dementie. Wat kunnen wij doen om
onze wijken dementievriendelijker te maken?
Hiervoor organiseert ContourdeTwern een training voor actieve
vrijwilligers en werkers vanuit verschillende organisaties. De training
is gratis en zal plaats vinden op:

De ruwe opbouw is in enkele dagen geplaatst. Er wordt met man en macht
gewerkt om het schoolgebouw op korte termijn water- en winddicht te maken.

Montessoribasisschool De Elzen aan de Elzenstraat wordt
momenteel verbouwd. De school was uit haar 'jas' gegroeid. Om
meer ruimte te creëren voor leerlingen en leerkrachten wordt op
de huidige locatie een opbouw gerealiseerd voor onder andere
vier extra lokalen, leerpleinen en een documentatiecentrum. De
verbouwing is in volle gang en verloopt voorspoedig.
Maar in de nacht van 9 op 10 februari (er was zojuist aangevangen
met het bouwklaar maken voor
de opbouw) kwam de storm Ciara
overwaaien. Hoewel de storm was
aangekondigd, waren de getroffen
maatregelen niet afdoende om
de storm schadevrij te doorstaan.
Leerkrachten werden op maandagochtend (the day after) geconfronteerd met schade en flinke
wateroverlast door de storm van
die nacht. Zodanig, dat de eerste
verdieping niet begaanbaar bleek.
Daarop werd besloten om de
school die dag te sluiten voor alle
leerlingen. Zij hadden onverwacht
een extra dagje vrij dus! Er is door
teamleden en bouwlieden met
man en macht gewerkt om de lo-
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kalen weer gebruiksklaar te maken
in de dagen erna.
Alle partijen, zowel aannemer Vermeulen als ook ouders, leerlingen
en teamleden van De Elzen zijn
positief over de samenwerking, het
begrip en flexibiliteit van iedereen
en zien het verdere verloop van
de verbouwing met vertrouwen
tegemoet. Er zijn zelfs camera’s geplaatst op het dak met een live-verbinding, zodat leerlingen en ouders
de verbouwing op de voet kunnen
volgen. Erg leerzaam! De verwachting is dat de verbouwing in de zomer klaar is.
Nicole de Jong
Wil Verheggen

• Donderdag 26 maart
• Van 14.00 tot 16.00 uur
• In Wijkcentrum In De Boomtak
• Adres Boomstraat 81

Voor meer informatie of
deelname aan de training,
neem dan contact op met
Rien van Breda, Sociaalwerker
ContourdeTwern NoordhoekBinnenstad, 06-42428199
rienvanbreda@contourdetwern.nl

Zondag 14 juni 7e Lindepleinmarkt
voor en door bewoners van de wijk
Ook dit jaar wordt er op het Lindeplein weer een gezellige
rommelmarkt gehouden. De organisatie, die bestaat uit
enthousiaste buurtbewoners, is alweer begonnen met de
voorbereidingen voor deze jaarlijkse rommelmarkt.
De voorinschrijving voor een
kraam voor de buurtbewoners
start op 3 april 2020. Houd je
brievenbus in de gaten voor de
uitnodiging om mee te doen
met een kraam of kom na
3 april naar Drukkerij HaBé in
de Zilverlindestraat 2a (tijdens
openingstijden). Een kraam kost
€ 25,- en betaling kan alleen
contant.
Meer info is ook te vinden op
Facebook (@lindepleinmarkt)
of stuur een mailtje naar lindepleinmarkt@gmail.com.

L INDEPLEIN
T ILBURG
gratis entree

14 juni 2020
van 10.00 tot 16.00 uur

Inschrijven: Drukkerij Habé, Zilverlindestraat 2A (tijdens kantooruren)
of tussen 19.00 en 21.00 uur en in het weekend: Olmenstraat 2.
info: lindepleinmarkt@gmail.com

lindepleinmarkt

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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COLUMN THEO VAN IERSEL

WIESTE GIJ DÈ?
Witte gij wètter ammel hier in de wèèk te doen is? Agge dè
ammel op en rijke zut zètte, dan krèède ene lijst van hier toe
giender. Agge zôo es rond lopt èn ge zut bè al die dinger èfkes
stil blèève staon, dan zèède en paor daoge onder de panne.
Et buurthèùs, et Spoorpark meej et T-hèùs, de spòrtvèlde,
de Rits van Marieke Vromans èn ok den Ötkèèktoore èn de
skeetbaon netuurlek. In de buurt hèdde ene grôote suuper
mart, et stesjon is op lôopaafstand èn de busse stòppe be
kaanst vur de deur. Èn vur oe fietske hèdde ene speesjaole
fietspad, die dwars dur de wèèk lopt om van den êene kaant
van de stad nòr den aandere kaant te kunne gaon. Ge kunt
tòch nie beeter woone as hier in de wèèk.
Èn dan deeze wèèkkraant. Agge
die durblaojert dan ziede wètter
ammel te kôop is bè al die
winkeltjes diege in de wèèk hèt.
Wè dènkte van de resteraants
èn aander eetgeleegenheeje, ge
hèt ze van stèr toe puntzakske.
Mar ok agge den êen òf aandere
kurses wilt gòn vòllege, ge hèt ze
vur et ötzuuke in de wèèk.
Mar et fènste van de wèèkkraant
vèènek tòch wèl al die verhaole,
tips èn aander dinger dieter in
staon oover wètter gewist is òf
nòg stao te gebeure. Want wieste
gullie bevobbeld wörum dèsse
bè de waotertoore ammel ont
graove waare? Nie?, dè koste naa
leeze in de vurrege wèèkkraant.
Dieje toore hoeft gin dienst mir
te doen as waoterrisservwaor
vur et Tilburgse waoterleiding
nètwèèrk. Mar ze moesse wèl
diep in de grond zèèn om en
pèèp dur te zaoge, en stuk
er tussenöt te haole èn de
stukke die dan oope laage, wir
zörgvuldeg aafslèùte.
Wè ok goed is in de wèèkkraant,
is dètter geschreeve wòrt oover
enen hôop dinger die òndaacht
vraoge vur de buurt. Èn dan
moete dènke òn bevobbeld
èèremoei èn allêeneg zèèn,
et verkeer ènt parkeere,
buurtprevènsie, mar ok de
rèsteraasie van moonemènte
op de begraofplòts. Mar die

dinger zèn òn de stichting
Noordhoek èn de wèèkraod
wèl toevertrouwd. Èn in dieje
zèllefde kraant ston ok en hil
artiekel oover de vörremefebriek.
Hil de geschiedenis vant bedrèèf
wòrter in vertèld waordeur
dègge wir wè wèèzer wòrt
van en stukske Tilburg in onze
wèèk wètter niemer is. Èn
hèdde dè stuk geleeze oover
et waotertooreterrein, wèsse
daor meej wille gòn doen?
Et wèèrekgruupke dè daor
meej beezeg is heej en hil lijsje
opgestèld van zaoke dieter
moete koome ast kan. Mar dan
zulleze irst moete praote meej de
meens die naa dieje grond nog
in zen bezit heej. Tis te hoope
vur de buurt dè dè gao gebeure,
want dè wènselijsje is goed vur
de ontwikkeling van dè gebied
daor. Opt list van de kraant
hèdde ok nog den informaasie
vant buurthèùs. Wètter gebeurd
is èn den aagènda wègger ammel
kunt doen èn ok dès verrèkkes
veul.
Dus agget zôo bekèkt èn vural
leest, kunneme mar êen ding
zègge: laoteme de wèèkkraant in
eere haawe.
Houdoe war,
Teejooke.

Noordhoek in gesprek
met raadsleden

Onlangs gingen Thomas Markus en Rien Wouters namens
Noordhoek in gesprek met raadsleden over ‘Gebiedsgericht
werken in en met de stad’. Ze spraken over hun ervaringen die
zij hadden opgedaan tijdens de pilot rondom de Omgevingswet.
De gesprekken moeten leiden tot betere burgerparticipatie, om
wijkbewoners te betrekken bij gemeentebeleid.
Vooral het proces en de samenwerking met de gemeente kwamen ter sprake. De wijze waarop
de werkgroep informatie uit de
wijk voor de Omgevingswet ophaalde oogstte lof. Bijvoorbeeld
de enquête tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen. Maar
ook onze bijeenkomsten, soms
met en soms zonder de gemeente,
doen ertoe. Inbreng van de bewoners voor het nieuwe omgevingsplan wordt door de raadsleden als
zeer belangrijk gezien.

Hoeveel keus heeft de buurt
Maar kan de werkgroep vrije keuzes maken en out-of-the-box-denken of zijn er al keuzes gemaakt in
bestaande gemeentelijke visies?
Kunnen wij andere parkeernormen bedenken dan in het gemeentelijk parkeerbeleid staan?
Kunnen wij afwijken van het gemeentelijk plan over speelvoorzieningen? Mogen wij meer duurzaamheidsmaatregelen eisen dan
wet en regelgeving voorschrijven?
Wat als de ene wijk iets anders
wil dan de andere? Lastige vragen
waar zo een-twee-drie geen antwoord op is.

Wat, hoe en waarom?
Zal de gemeente haar beleid dan
willen aanpassen? Dit blijkt niet
eenvoudig en ook een beetje persoonsafhankelijk. De één lijkt hier
meer voor open te staan dan de
ander. Wel is hierin de visie leidend: waarom wil een wijk iets anders. Ten tweede is de onderbouwing belangrijk: hoe wil men de
verandering bereiken. Tenslotte de
vraag of de verandering uitvoerbaar en passend is bij de wijk. Deze
drie uitgangspunten zijn leidend
om wel of geen instemming van
de raad te krijgen.
Samen de uitdaging aangaan
Bij het eindgesprek werd duidelijk dat het flexibel meebewegen
met de op maat gemaakte omgevingsplannen van de diverse
wijken door de raadsleden als een
uitdaging wordt gezien. Een uitdaging die de buurt samen met de
gemeente aangaat. Hiervoor gaan
we weer enkele bijeenkomsten
voor buurtbewoners organiseren.
Meepraten, meebeslissen? Mail
naar de redactie of contact ons op:
www.facebook.com/pilotomgevingsplannoordhoek
Laurens Elzinga
Chris Oomes
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De Geldersche Crediet Vereeniging in de Stationsstraat
De Bomenbuurt kent zes rijksmonumenten, Centrum-West heeft
er meer. Monumentaal gezien is Centrum-West een interessant
stadsdeel met zijn 22 rijksmonumenten. In de Stationsstraat
staan er zes en in de Willem II-straat vijf. De Stationsstraat en de
Komediestraat, de huidige Willem II-straat, behoren overigens tot
de oudste straten van Tilburg. Ze zijn achtereenvolgens in 1865
en 1870 aangelegd door de gemeente in de tijd dat er nog diverse
straten van de binnenstad in particuliere handen waren. Dit keer
wil ik u meenemen naar het meest markante rijksmonument in de
Stationsstraat op nummer 41, waar nu Hostel Roots gevestigd is.
Bankgebouw in Art Nouveau
Het gebouw is van oorsprong een
bankgebouw, gebouwd in opdracht
van de Geldersche Crediet Vereeniging in 1903 naar ontwerp van de
Tilburgse architect Jan van der
Valk (1873-1961). Andere bekende
ontwerpen van zijn hand zijn het
eerder besproken rijksmonument
Villa Constance aan de Spoorlaan
432, het Odulphuslyceum en het
Studiehuis St. Joseph van de Congregatie van Mill Hill, beter bekend
als De Rooi Pannen. Jan van der
Valk was de belangrijkste vertegenwoordiger van de Art Nouveau stijl
in Tilburg. Art Nouveau heeft maar
een korte periode van bloei gekend
en was al rond 1910 verleden tijd.
De belangrijkste inspiratiebron van
deze kunststroming was de natuur.
De motieven zijn vaak gracieus gestileerde planten en bloemen, vogels, libellen etc. In 1922 werd de
bank aan de achterzijde uitgebreid
met een personeelskantoor. In
1995 werd het gebouw verbouwd
tot advocatenkantoor door de bekende Tilburgse architect Dré Storimans, waarbij de afwerking van
het interieur is gewijzigd, maar de
oorspronkelijke indeling ongewijzigd is gebleven.
Breng uw spaargeld hier naar
de bank
Het bankgebouw heeft vier bouwlagen, met een kelder. Opvallend
is de asymmetrische gevel met op
de rechter hoek van de voorgevel
het karakteristieke ronde hoektorentje met een kegeldak. Het
puntdak links wordt geflankeerd
door twee gestileerde pelikanen.
Daartussen, boven de drie vensters, een tegeltableau met drie
fraaie bijen. De bij staat symbool

voor ijver en spaarzaamheid en
de pelikaan voor verzamelen. Zo
zouden de spaarders altijd bezig
moeten zijn om hun spaargeld
hier naar de bank te brengen. Onder de drie vensters een tegeltableau in Art Nouveau stijl met drie
wapenschilden. Het linker schild
met het wapen van Tilburg: drie
gouden torens op een blauw veld.
Het middelste bekroonde schild,
omgeven door een lauwerkrans,
wordt verdeeld in twee helften:
links een gouden leeuw op een
blauw veld en rechts een zwarte
leeuw op een gouden veld: het
wapen van Gelderland. Het rechter schild draagt het wapen van
Arnhem: een tweekoppige zilveren adelaar op een blauw veld.
De ingang heeft een Art Nouveau
smeedijzeren hekwerk als bekroning. Binnen zijn de vertrekken
opgetrokken rondom de centrale
hal, die over drie bouwlagen doorloopt. Met natuurlijk in de kelder
de kluis. Die is bereikbaar via een
traliedeur voorzien met de initialen G.C.V., Geldersche Crediet
Vereeniging.

Hostel Roots
De Rijksgebouwendienst vindt
dit pand van algemeen belang.
Architectuurhistorisch vanwege
de stijl en de detaillering, cultuurhistorisch als voorbeeld van een
sociaaleconomische
ontwikkeling, namelijk de bouw van rijk
gedetailleerde kantoren binnen de
bestaande stedelijke structuur en
als voorbeeld van de typologische
ontwikkeling van bankgebouwen.
Het gebouw is belangrijk vanwege
de gaafheid van het exterieur en
een deel van het interieur. Nadat
het advocatenkantoor vertrok

hebben Marion Leijtens en Koen
Molkenboer dit fraaie rijksmonument kunnen huren, om er in
april 2017 een hostel in te beginnen. Boven de drie vensters aan de
Stationstraat stond oorspronkelijk
op de zware puibalk de naam van
de bank vermeld, nu prijkt daar de
naam Hostel Roots. Een 5-sterren
hostel met totaal 70 slaapplaatsen

verdeeld over 12 themakamers.
Naast dit bijzondere hostel bestieren ze ook het Tiny House aan de
Burgemeester Brokxlaan. Dit is de
meest spraakmakende accommodatie van Tilburg. Klein, maar van
alle gemakken voorzien.
Wil Verheggen
Chris Oomes

Karel & Linda zijn goede
artistieke meedenkers en
leveren altijd kwaliteit!
Ghislaine van Luyt
Ghislaine Dance Company

www.karelenlinda.nl
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Pathefonische Beethoven-Seance
Het jaar 2020 is een bijzonder Beethovenjaar. Het is 250 jaar
geleden dat Ludwig van Beethoven, de schrijver van het Europese
volkslied, geboren werd. Als hommage wordt op donderdag 26
maart, de sterfdatum van de componist, een seance gehouden in
het T.E.B.A.S, in de Dionysiusstraat. Alles wijst erop dat dit de
aangewezen plek is voor de Seance, in overweging nemend dat
deze straat ruim een eeuw geleden, van 24 november 1900 tot 28
januari 1901, niet voor niets de Beethovenstraat heette.
Graag nodigen wij u uit om bij
deze speciale gebeurtenis aanwezig te zijn. Door middel van het gezamenlijk, in uiterste concentratie,
beluisteren van de vijfde symfonie
van Van Beethoven op een oude
pathefoon hopen wij contact te
maken met een van de grote geesten die de mensheid ooit gekend
heeft. U bent allen van harte welkom. Wij vragen u echter wel om

in gepaste kleding te verschijnen:
zwart, donkergrijs of donkerblauw.
Om in de stemming te komen,
wordt er rode wijn geserveerd,
de lievelingsdrank van de geniale
toondichter. Wel loodarm helaas,
de zware loodhoudende wijn uit
de tijd van de dove musicus is tegenwoordig niet meer te krijgen.
(Desgewenst zelf lood meebrengen.)

Zoek de 10 verschillen

Het Beethoven-Seance-comité bestaat uit: componist Jacq Palinckx,
lichtmagiër Lida Bos en bespeler-van-de-hogere-sferen Ad van
Iersel.
Samenkomst
Donderdag 26 maart 2020,
aanvang 20:30 uur. Entree gratis,
vrijwillige financiële bijdrage.
Het T.E.B.A.S, Dionysiusstraat 11A,
5038 GX Tilburg.
(Theatertje eertijds bekend als
Sapperlipopet)
Jacq Palinckx

Lida Bos
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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 Diagnovum 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 - 21.30
20.00 - 23.30
20.30 - 22.30

Schilderles Fiona van Rossem
Wijkwandeling
Moedergym
Het Kiemuur (RIBW)
De Eeterij In De Boomtak
Sportschool Le Granse
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
U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Adverteren in
de wijkkrant?
Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl

T 013 592 00 48

ook als
u elders
verzekerd
bent

Neem contact op met
c.audenaerd@kpnmail.nl
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