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parkeeroplossingen

  Chris Oomes

Onwerkelijke tijden voor iedereen 

Wat is er in een paar weken 
ontzettend veel veranderd in 
het leven van iedereen! Tilburg 
bleek vlak na het carnaval het 
epicentrum van de corona-
uitbraak in Nederland. 
In Tilburg en de rest van 
Brabant zitten veel mensen al 
wekenlang noodgedwongen 

thuis om de gevolgen van het 
virus zo veel mogelijk in te 
perken. Inmiddels gelden deze 
regels voor heel Nederland en 
zowat de rest van Europa.

Tegelijkertijd gaat het leven op 
aangepaste manier ook gewoon 
door. Met anderhalve meter 

afstand, veel contact via internet en 
wachtend in de rij voor de ingang 
van de supermarkt. De redactie 
van de wijkkrant is in de buurt 
gaan kijken hoe de wijkbewoners 
omgaan met deze nieuwe realiteit. 
We hebben er zelfs een serie 
artikelen aan gewijd. Op een 
uitgestorven Bredaseweg maakte 

onze fotograaf deze bijzondere en 
veelzeggende foto. 

In de krant gelukkig ook 'gewone' 
artikelen en de vertrouwde 
rubrieken en bijdragen.  Neem  eens 
wat extra tijd voor de krant – die 4 
pagina's meer telt dan gebruikelijk 
– en blijf vooral gezond.
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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,  
Lida Bos, Frank Vermeulen,  
Clemens Audenaerd, Kevin Hordijk, 
Fransje ter Doest, Chris Oomes,  
Laurens Elzinga

Oplage
5.700 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 7 mei naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Groen, duurzaam en autovrij watertorenterrein
En dan gaat het ineens snel met de planvorming voor de 
watertorenlocatie. Eind februari werd de werkgroep Pilot 
Omgevingswet Noordhoek gevraagd om eind maart een 
wensenlijstje aan te dragen voor de ontwikkeling van het 
watertorenterrein. Geen probleem, de werkgroep had er samen 
met betrokkenen al veel denkwerk in zitten en heeft de volgende 
onderwerpen aangedragen: 

Groen en ontmoeting 
Uiteraard willen we meer groen in 
de wijk, meer bomen in de Bomen-
buurt! We snappen dat niet de hele 
locatie groen wordt, maar het moet 
wel prioriteit krijgen. Dit groen zou 
bij voorkeur ook moeten uitnodi-
gen voor ontmoeting. Bijvoorbeeld 
door openbare sport- en speelvoor-
zieningen.

Duurzaam en gevarieerd
Ook willen we dat er duurzaam 
gebouwd wordt. Uiteraard de stan-
daard zaken zoals dubbel glas, led-
verlichting en zonnepanelen. Maar 
ook wat meer innovatief, zoals mo-
dulair bouwen. Bij modulair bouwen 
worden grote delen van een woning 
in een fabriek gebouwd, de onder-
delen worden dan op locatie in el-
kaar gezet. De woningen kunnen 
later ook makkelijker worden aange-
past, vergroot en zelfs weer verwij-
derd. Modulaire woningen kunnen 
zo afgestemd worden op individuele 
en veranderende woonwensen. Bij-
voorbeeld een extra kinderkamer of 
mantelzorgkamer. Zo kan de locatie 
in de woonwensen van jongeren én 
van ouderen voorzien. We houden 
graag een gevarieerde wijk.

Autovrij, ruimte voor de fiets
We zitten krap in de Bomenbuurt. 
Zo veel auto’s is niet mooi, niet ge-
zond en niet veilig. We willen graag 
dat de ontwikkelingen nieuwe 
bewoners aantrekt die geen auto 
meenemen. Dit betekent wel dat er 
goede voorzieningen voor de fiets 
moeten komen. Veilige en prakti-
sche stallingen met voldoende elek-
trische oplaadpunten.

Nog steeds kansen om mee te 
praten
De gemeente gaat binnenkort een 
makelaar inhuren om de locatie in 
de markt te zetten, zodat geïnteres-
seerde ontwikkelaars zich kunnen 
melden. De gemeente heeft aange-
geven dat de ontwikkelaar rekening 
moet houden met het wensenlijstje 
van de werkgroep en een gesprek 
met de buren moet organiseren 
voordat de plannen definitief zijn. In 
de nieuwe Omgevingswet heet dit 
een Omgevingsdialoog. De werk-
groep zal hierbij betrokken zijn en 
jullie blijven informeren via deze 
krant en de facebookpagina Pilot 
Omgevingsplan Noordhoek. 

 Laurens Elzinga
 Chris Oomes

www.karelenlinda.nl

Het is niet wat ik bedacht  
had, maar wel precies wat  
ik wilde.
 Marianne Swinkels 
 Auteur
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In 1994 is CZ verhuisd naar Ring-
baan West, met 600 man trokken 
ze in het karakteristieke pand. In 
2003 betrokken ze ook de twee 
panden ernaast. Ondertussen is de 
CZ-locatie gegroeid naar gemid-
deld 900 medewerkers per dag. 

Parkeerdruk neemt toe
Tot 2018 kon iedereen gratis par-
keren in Noordhoek. De mede-
werkers van CZ dus ook. En dat 
gebeurde veel, tot grote ergernis 
van de buurtbewoners. Frustraties 
door het bezetten van 'onze' plaat-
sen door anderen liepen hoog op. 
Dat lieten de bewoners soms blij-
ken ook.
Dit was natuurlijk niet alleen maar 
de schuld van de medewerkers 
van CZ. Er zitten ook andere or-
ganisaties aan de Ringbaan West, 
zoals de politie. En de parkeerdruk 
kwam ook van andere kanten. Be-
zoekers van het centrum drukten 
op de parkeercapaciteit vanuit het 
oosten. Basisscholen met piekbe-
lasting drukten vanuit het midden. 

Steeds meer woningen, steeds 
meer auto’s
Er kwamen nieuwe woningen bij 
en er werden woningen opge-
splitst. Het aantal inwoners van de 
Noordhoek is de afgelopen 5 jaar 
met 20% gestegen (bron: allecijfers.
nl). Gezellig als wij zijn, betekent 
dat ook meer bezoekers. Dit zal de 
parkeerdruk ook hebben vergroot.
Daarnaast schoot ook ons eigen 
autobezit omhoog. CBS houdt het 
bij: 12 personenauto’s per duizend 
inwoners in 1950, naar 300 in 1981. 
En begin deze eeuw, rond de tijd 
dat CZ hier kwam, bedroeg het au-
tobezit 400 per duizend inwoners. 
Begin 2019 stond de teller op 494: 

bijna 1 auto per 2 bewoners (bron: 
CBS, 2019). Daar zijn de oudere de-
len van onze wijk niet op gebouwd. 

Betaald parkeren als oplossing
Nadat het betaald parkeren was 
ingevoerd, werd de parkeerdruk 
minder. Acceptabel zelfs. Maar 
waar parkeren de CZ-medewerkers 
en andere bezoekers nu? Waar-
schijnlijk aan de westkant van de 
Ringbaan of ten zuiden van de 
Bredaseweg. En zoals we in onze 
vorige editie al berichtten: in De 
Reit en Korvel komt nu dus ook 
betaald parkeren. 

CZ duikt niet weg
CZ begrijpt dat een deel van de 
parkeerdruk door hun medewer-
kers wordt veroorzaakt. Zij pro-
beren hier ook wat aan te doen. 

In 2021 komen 65 parkeerplaatsen 
vrij doordat een van de buren ver-
trekt en er geen nieuwe huurder 
voor terugkomt. Dit zou volgens 
CZ genoeg moeten zijn voor de 
medewerkers die verder dan 10 
km wonen. Alleen zij krijgen toe-
gang tot de eigen parkeerplaatsen. 
Daarnaast vergoedt CZ tegen-
woordig 100% van de OV-kosten 
van werknemers, sindsdien is het 
gebruik hiervan verdubbeld. CZ 
zet maximaal in op fietsplannen en 
elektrische fietsen, uiteraard ook 
vanwege gezondheidsredenen. 

CZ wil goede buur zijn
CZ probeert daadwerkelijk iets bij 
te dragen, neemt deel aan de on-
dernemersbijeenkomsten van de 
Pilot Omgevingswet en is deelne-
mer van Review Panel Noordhoek, 

een groepje meedenkers. We zijn 
in overleg of we een deel van de 
CZ-parkeerplaatsen ’s avonds kun-
nen gebruiken voor bewoners of 
bezoekers. Bijvoorbeeld bij eve-
nementen in het Spoorpark. En 
misschien kunnen we een expe-
riment opzetten voor bewoners 
die dicht bij CZ wonen. Maar daar 
zitten veel haken en ogen aan. Zo 
moeten ze wel weg zijn tijdens 
kantooruren en is veiligheid een 
aandachtspunt. Wellicht kan de 
gemeente hierin ondersteunen. 
Het zijn in ieder geval interessante 
zaken om over na te denken en we 
gaan het met de werkgroep verder 
onderzoeken. 

 Laurens Elzinga
 Han van den Berg

CZ denkt mee over nieuwe parkeeroplossingen
Wanneer we in de Bomenbuurt 
terugkijken op de parkeer-
problematiek van enkele ja-
ren geleden, komt steevast CZ 
voorbij als veroorzaker. CZ was 
in het verhaal de kop-van-jut. 
Wijkkrant De Noordhoek ging 
op bezoek. Was het terecht, is 
het nu opgelost en welke ont-
wikkelingen komen er nog aan?

De verlaten parkeerplaats van CZ aan de achterkant van de Ringbaan West
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Via de Cityring is de binnenstad 
goed bereikbaar. Het is wel een 
drukke weg, waar te vaak te hard 
wordt gereden. De gemeente heeft 
met behulp van verschillende 
proeven (pilots) gekeken hoe de 
Cityring veiliger kan worden. De 
nadruk lag daarbij op het verlagen 
van de snelheid en het verbeteren 
van de oversteekmogelijkheden. 
De pilots zijn nu geëvalueerd.

De eerste proef was op de Heuvel,  
met kruizen boven de weg. De 
doelstelling van lagere snelheid 
werd hier gehaald, maar deze 
pilot had ook nadelen, zoals het 
negeren van de kruizen. Op de 
Noordhoekring is de weg optisch 
versmald en kregen automobilisten 
een rood verkeerslicht bij te hard 
rijden. Deze pilot had weinig effect. 

De pilot op de Schouwburgring 
blijkt een 'hole in one'. De snelheid 
is duidelijk afgenomen en ook het 
aantal échte hardrijders is sterk 
gedaald. Het oversteken is veiliger 
geworden en op vrijwel alle mo-
menten stroomt het verkeer nog 
goed door. De Schouwburgring 
blijft daarom 1 rijbaan en de inrich-
ting wordt verbeterd.

Met de lessen uit de pilots komt 
er een nieuw voorstel voor de Heu-
velring, waarbij deze ook (deels) 
naar 1 rijbaan gaat. Met de ruimte 
die vrij komt kan de gemeente ook 
een aantal vraagstukken oplossen, 
zoals over laden en lossen. Het 
doel is een veilige en aantrekkelijke 
Cityring, waarbij de binnenstad 
goed bereikbaar blijft. 

De komende vier jaar wordt 
ongeveer 7 kilometer aan leidin-
gen in de Tilburgse binnenstad 
vervangen. Gemeente Tilburg, 
BrabantWater, Enexis en KPN wer-
ken samen, zodat zoveel mogelijk 
werk in één keer kan worden 
uitgevoerd. KPN maakt aansluitin-
gen voor glasvezel. De gemeente 
vervangt stukken riool en in een 
aantal straten komt extra groen.

De gasleidingen zijn toe aan 
onderhoud. Bij het vervangen 
van gasleidingen worden nieuwe 
kunststof leidingen in de grond 
gelegd. Die zijn niet alleen te 
gebruiken voor aardgas maar ook 
voor alternatieven als bio- of groen 

gas en voor waterstof. Welke keuze 
uiteindelijk wordt gemaakt voor 
de Binnenstad en Noordhoek is nu 
nog niet bekend.

Het vervangen van de kabels en 
leidingen heeft een behoorlijke 
impact, maar alle panden blijven 
altijd te voet bereikbaar. Voor het 
werk in uw straat start ontvangt u 
een bewonersbrief. 

Op de website www.013infra.nl 
vindt u de planning en antwoorden 
op veelgestelde vragen. Voor vra-
gen kunt u ook contact opnemen 
met Eline Beijne, bereikbaar op 
telefoonnummer 088 751 01 10.

Volgens tellingen rijden er per 
werkdag 1.475 motorvoertuigen 
door de Nieuwlandstraat. Onge-
veer 30% daarvan (bijna 500 voer-
tuigen) is sluipverkeer, en hoeft 
dus niet in het Dwaalgebied te 
zijn. Minder sluipverkeer moet het 
verblijfsklimaat in het Dwaalgebied 
verbeteren. 

Het college heeft besloten om 
het Radiopleintje toe te voegen 
aan het voetgangersgebied. De 
ingangsdatum van de maatregel 
is nog niet bekend. In de toekom-
stige situatie is het Radiopleintje 
dagelijks tussen 06:00 en 11:00 
uur open voor al het verkeer. Na 
11:00 uur mogen alleen voertuigen 
met een ontheffing doorrijden. De 
rest van het autoverkeer moet bij 
de Korte Tuinstraat linksaf slaan en 
terug naar de Tuinstraat. 

De ontheffing wordt gekoppeld 
aan het nummerbord. Momenteel 
wordt bekeken wie hiervoor in 
aanmerking komt. Voor fietsers 
verandert er niets.

 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de projectleider, 
Rob van Nuenen (013- 542 8668 of 
rob.van.nuenen@tilburg.nl).

 Contact gemeente 

Noordhoek: 
Robert Hornikx 
(wijkregisseur) 
(013) 542 87 41
robert.hornikx@tilburg.nl
Berry Simons 
(omgevingsmanager) 
(013) 549 54 37 
berry.simons@tilburg.nl 

Binnenstad:
Bart van Dalen 
(omgevingsmanager)
(013) 542 85 77
bart.van.dalen@tilburg.nl
Bianca van Oirschot 
(wijkregisseur)
(013) 542 94 82
bianca.van.oirschot@tilburg.nl

GEMEENTENIEUWS
Resultaten pilots Cityring

Subsidie cultuur, natuur en water 

Werkzaamheden kabels en leidingen: 013infra.nl

Verbeteren Dwaalgebied

De provincie Brabant heeft subsidies voor buurtbewoners met een 
goed idee op het gebied van cultuur, natuur en water. Voorbeelden zijn: 
straattoneel, kunst in de wijk, een waterspeeltuin en de gezamenlijke 
aanleg van groene daken. De subsidies zijn er om bij te dragen aan 
ontmoeting in de wijk. Meer informatie is te vinden op www.brabant.nl, 
zoek op 'subsidie fonds cultuur'. 

Heb je een idee, dan helpen we je graag verder.
Binnenstad: bart.van.dalen@tilburg.nl / 06 15 88 18 23
Noordhoek: berry.simons@tilburg.nl / 06 53 22 12 14
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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

Onopgemerkt over straat gaan is vrijwel onmogelijk als lid van 
het buurtpreventieteam Noordhoek. Met hun felgekleurde 
jassen lopen ze inmiddels een half jaar voor iedereen zichtbaar 
rondes door de wijk – inclusief het Spoorpark. Coördinator Robin 
Kuijpers is tevreden over de eerste maanden. 'De Noordhoek is 
een veilige wijk, dat zo houden is ons belangrijkste doel.'

'Veilige Noordhoek is ons doel' 

Een praktijkondersteuner van een 
huisarts, NS-medewerker, een me-
dewerker van defensie of net af-
gestudeerde twintiger. De achter-
grond van de inmiddels 15 leden 
van het buurtpreventieteam is op-
vallend divers. Dit geldt ook voor 
de motieven om lid te worden: de 
één zet zich in na een nare ervaring 
zoals een inbraak, de ander woont 
sinds kort in de wijk en wil de 
buurt beter leren kennen. Wat hen 
bindt is de inzet voor leefbaarheid 
en veiligheid in de Noordhoek, 
vertellen Robin Kuijpers en Wesley 
van Laarhoven, coördinatoren van 
het preventieteam.
 
Op 21 oktober is het team begon-
nen, in nauwe samenwerking met 
de gemeente en politie. Die link is 
essentieel. De buurtpreventieme-
dewerkers zijn de ogen en oren 
op straat, als er actie nodig is zijn 
gemeente en politie aan zet. De 
gemeente vooral bij leefbaarheid 
zoals een kapotte lantaarnpaal of 
zwerfafval en wijkagenten Cor van 
Uden en Martijn van Ooststroom 
als veiligheid in het geding is. Waar 
de grens ligt is lastig aan te geven. 
De overlast in het Spoorpark, valt 
dat onder leefbaarheid en kan een 
gesprek met bijvoorbeeld jongeren 
het probleem oplossen? Of schakel 
je direct de politie in? Voor Robin 
Kuijpers (23) is dat een interessan-
te vraag, hij studeerde onlangs af 
in veiligheidsmanagement aan de 

Universiteit Leiden. Hij verdiepte 
zich voor zijn opleiding onder an-
dere in het fenomeen buurtpre-
ventieteam. Hoe interessant is het 
dan om dit in je eigen wijk in prak-
tijk te brengen? 
'Zeker. Het enthousiasme van de 
vrijwilligers is bepalend voor het 
succes. In een goede wijk als de 
Noordhoek lukt het om gemoti-
veerde deelnemers te vinden. Wij 
werken met een groepsapp en dat 
werkt echt motiverend. We wer-
ken niet met vaste roosters. Deel-
nemers kunnen aangeven wanneer 
ze een ronde kunnen maken. Bijna 
altijd reageert een ander dan, dat 
hij mee wil lopen.' 

Wat zijn de praktijkervaringen na 
een klein half jaar? 'Heel divers. 
Als we melding krijgen dat er een 
motor is gestolen maken we ex-
tra rondes langs die locatie. Dat is 
vooral om het veiligheidsgevoel te 
herstellen. Zodat de omwonenden 
zien dat er extra opgelet wordt.' 
Ook meldt het team geregeld een 
kapotte lantaarnpaal of zwerfafval. 
'Daarvoor is de buitenbeter-app 
van de gemeente ideaal. Foto er-
bij met een korte omschrijving 
en bijna altijd wordt het dan snel 
opgelost. En we letten er natuurlijk 
ook op dat de melding inderdaad 
wordt opgepikt.'

Het Spoorpark is een verhaal 
apart. In de eerste maanden na 

de opening waren daar behoor-
lijk wat meldingen van overlast en 
vernielingen, mede door de over-
weldigende aanloop. 'Wij spreken 
jongeren aan en hebben inmiddels 
een band opgebouwd met sommi-
gen van hen. Er hangen voortaan 
camera's en de lijntjes met het 
parkmanagement en de politie zijn 
kort. We nemen het park bijna al-
tijd mee in onze rondes.'   
Wijkbewoners spreken leden van 
het buurtpreventieteam geregeld 
aan tijdens hun rondes en anders-
om. Dat is belangrijk voor het vei-
ligheidsgevoel, legt Robin uit. In 
een wijk waar mensen elkaar ken-
nen en in gesprek zijn met elkaar 
is het gevoel van veiligheid meestal 
een stuk beter dan in een anonie-
me omgeving waar niemand naar 
elkaar omkijkt. 

Zoals bijna alles in het dagelijks le-
ven wordt ook het preventieteam 
beperkt door het coronavirus. 
Momenteel maakt het team geen 
rondes. De reden is dat ze onvol-
doende afstand kunnen innemen 
en bijna geen contact kunnen ma-
ken met buurtbewoners. Boven-
dien zijn sommige teamleden al op 
leeftijd en is het advies voor ieder-
een om zoveel mogelijk binnen te 
blijven. 
Meer info over het buurtpreven-
tieteam vind je op www.tilburg.nl/
veiligheid onder het kopje buurt-
preventie.  Wil je je aanmelden 
voor het team, stuur een bericht 
naar buurtpreventie@tilburg.nl

 Frank Vermeulen
 Chris Oomes

Buurtpreventiemedewerkers Robin Kuijpers en Birgitt Orsell
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De gezichten achter de vrijwilligers 
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 Rob Mermans en ik 
word dit jaar 65. Ik ben iemand 
die altijd met de techniek bezig 
is en is geweest. Begin jaren 70 
van de technische school naar de 
PTT, toen nog als ambtenaar de 
telefonie in. Met veel toewijding 
heb ik hier de grote veranderingen 
van het bedrijf en de techniek 
meegemaakt. Het veranderen in de 
telefonie van kiesschijf, druktoets 
naar Voip (bellen via internet). Ik 
kijk soms met weemoed terug naar 
die oude technologie, vroeger was 
alles beter...

Na ruim 44 jaar heb ik afscheid 
genomen van PTT/KPN. Van 
mijn 17e tot mijn 63e één lange 
periode gewerkt, waarvan de 
laatste 25 jaar in onregelmatige 
dienst. Om uit de flow van altijd 

werken te komen, niet in een gat 
te vallen en het gemis van sociale 
contacten, ben ik vrij snel op zoek 
gegaan naar vrijwilligerswerk. Via 
een aanmelding ben ik terecht 
gekomen bij de stichting In De 
Boomtak. Zij waren op zoek naar 
vrijwilligers o.a. voor klusjes en 
dat leek me een mooie uitdaging. 
Samen met collega's Pieter en 
Bert doen we in het wijkhuis 
allerlei klussen, reparaties en 
onderhoud, er valt altijd wel 
wat te herstellen of te maken. 

Zo zijn we bezig het energieverbruik 
terug te dringen en hebben daar wel 
doelen bereikt. Het is mooi dat je 
vaak met simpele middelen zaken 
oplost. Het is ook een uitdaging 
om met kleine financiële middelen 
toch klussen te klaren. Ook zie 

je mij maandelijks bezig in het 
Repair Café van In De Boomtak om 
elektrische apparatuur te repareren. 
Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar 
het geeft je wel voldoening als je 
iets gerepareerd hebt.

Als hobby heb ik verder de 
montage van smalfilms. Zo heb 

ik onlangs zo’n 50-tal oude 8mm 
films uit de jaren 70 en 80, nog 
van mijn ouders, ingescand 
en gemonteerd. Als blijvende 
herinnering gedigitaliseerd voor 
mijn kinderen en familie.

 Han van den Berg
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Op een steenworp afstand van het bekroonde Spoorpark ligt 
een ander bijzonder Tilburgs park met ook een bijzondere 
geschiedenis, het Kromhoutpark. Het grootste gedeelte van de 
20ste eeuw heeft dit gebied dienst gedaan als exercitieterrein van 
de krijgsmacht. Begin jaren negentig werden de meeste gebouwen 
platgegooid en werden park en woongebied aangelegd. 

De aanleg van het militaire complex 
startte in 1909. Het gebied (aange-
legd door aannemersbedrijf Weijers) 
was omsloten door de Bredaseweg, 
Korenbloemstraat, Diepenstraat en 
Ruysdaelstraat. Anno 1913 trok het 
2e Regiment Huzaren in de kersver-
se en speciaal voor hen gebouwde 
Kromhoutkazerne. Aan drie kanten 
omgeven door gebouwen was er 
veel grasveld voor exercitie en paar-
den. Een jaar later, tijdens de mobili-
satie van 1914, vertrokken de huza-
ren naar hun oorlogsbestemming.

Diverse bestemmingen
In 1935 kreeg het de toepasselijke 
naam Generaal-majoor Kromhout-
kazerne, omdat hier toen een artil-
lerie-paardendepot werd gevestigd. 
Naamgever Kromhout was paar-
denkenner en verdiende zijn sporen 
met de Bereden Artillerie. Net na 

de Tweede Wereldoorlog, in 1947, 
werd de kazerne ingericht voor de 
opleiding AAT, Aan- en Afvoertroe-
pen. Vanaf eind jaren zestig tot 1988 
was het hier een komen en gaan van 
militaire legertrucks. De voormalige 
paardenstallen werden omgebouwd 
tot garages en werkplaatsen. De wa-
gens van de Militaire Rijschool Til-
burg waren een vertrouwd beeld in 
de Tilburgse straten. De muurkrant 
van 20 juni 1980 (nr 58) schreef er 
nog schande van: “Leden van anti-
militaristische organisatie ONKRUIT 
schrijven met geweldloze verf op 
moorddadige wapens" (red: tanks).

WO I en WO II
Een deel van de kazerne werd tijdens 
de eerste wereldoorlog ingericht 
voor Belgische vluchtelingen. Daar-
naast werd tijdens de jaren van mo-
bilisatie ook het grootste deel van 

het Nederlandse leger in het zuiden 
hier ondergebracht. Ook tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was er in de 
kazerne veel rumoer. Deze keer van 
de Duitse Luftwaffe die de kazerne 
gebruikte tijdens de bezettingsjaren. 
Het grasveld werd geschikt gemaakt 
om te dienen als landingsbaan voor 
kleine vliegtuigen. Later kwamen de 
Nederlandse SS'ers, die hier bleven 
tot aan de bevrijding van Tilburg, 
eind oktober 1944. Daarna nam het 
Nederlandse leger het gezag op de 
kazerne weer over.

Huidige situatie
De structuur van het oude terrein 
is nog goed herkenbaar. De rijen 
bomen langs de terreingrenzen 
zijn grotendeels gespaard gebleven. 
Waar eerst het grasveld lag is een 
vijver gegraven. Bijna alle gebouwen 
op het complex werden eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw afgebro-
ken. Alleen het hoofdgebouw met 
de karakteristieke toren en een dub-
bele dienstwoning (Ruysdaelstraat) 
bleven gespaard. De ligging van de 
appartementen aan de Henriëtte 
Rollerstraat valt ongeveer samen 

met de weg die vroeger langs de ga-
rages liep, tussen de ingang aan de 
Diepenstraat en die aan de kant van 
Ringbaan West.

Kromhoutpark
Het terrein werd in 1991 omgeto-
verd tot het groene woongebied 
Kromhoutpark, geïnspireerd op 
de toen geldende mode van par-
ken in Barcelona; een rechthoekige 
waterpartij, omgeven door lanen 
en bomen, geeft het stadspark een 
postmoderne signatuur. De monu-
mentale bomen werden aangevuld 
met rododendrons en bamboe 
voor vergroening. Er zijn ook speel-
weiden, bruggen en roestvrijstalen 
roosters opgenomen in het ontwerp 
door het Amsterdamse Bureau B+B 
Stedebouw en Landschapsarchitec-
tuur, die er in 1995 de Bronzen Bever, 
Rijksprijs voor Bouwen en Wonen, 
mee won. De huidige bestemming 
van het hoofdgebouw is sinds 1999 
een kantoor en twee woonhuizen.
 

 +  Chris Oomes +  
Regionaal Archief Tilburg

Op de ansicht uit 1920 zien we in de achtergrond de watertoren en twee schoorstenen van De Regenboog. De kleine boompjes zijn inmiddels groot geworden en bepalen het beeld 
van het park. Op de plaats van de logiesgebouwen rechts staat nu appartementencomplex Traverse in de Henriëtte Ronnerstraat, parallel aan de Diepenstraat.
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Woonhuis met paraplufabriek om de hoek
De Stationsstraat is een belangrijk adertje in het stadshart van 
Tilburg. Niet alleen voor bezorgers en leveranciers, ook fietsers 
en voetgangers vinden er hun weg. Wandelend van station naar 
centrum langs de deftige gevels en levendige etalages viel mijn 
oog deze keer op nummer 25, het voormalig woonhuis van de 
paraplufabrikant Guillaume Gimbrère uit 1898, ontworpen door 
de Tilburgse architect A.J. Blomjous. Erkend rijksmonument en 
een fraai voorbeeld van een gebouw in eclectische stijl.

Eclectisch betekent het samenvoe-
gen van de beste stijlelementen 
uit voorgaande stijlperiodes en 
heeft kenmerken van verschillende 
neo stijlen in zich, die weer zijn ge-
combineerd tot een nieuw geheel. 
De Rijksmonumentendienst waar-
deert dit pand als volgt: "Het pand 
heeft cultuurhistorisch belang als 
voorbeeld van een sociaal-econo-
mische ontwikkeling, namelijk de 
bouw van rijk gedetailleerde fabri-
kantenwoningen en kantoren bin-
nen de bestaande stedelijke struc-
tuur. Architectuurhistorisch is het 
van belang vanwege de stijl en de 
detaillering en als voorbeeld van 
het werk van de architect”.

Fabrikantenwoning
Het is een tweelaags woonhuis, ge-
dekt door een leien mansardekap, 
soms ook “Frans dak” genoemd. 
Bij dit soort daken is het onderste 
deel steiler dan het bovenste deel, 
waardoor er een geknikte vorm 
ontstaat. De nok loopt parallel 
aan de straat. Het middelste deel 
van de gevel bestaat uit een rond-
boogvormige ingang met een fraaie 
stucomlijsting, waarin een dubbele 
voordeur met bovenlicht. Daarbo-
ven op de tweede verdieping een 

hardstenen balkon met een gietij-
zeren balustrade met in het dak een 
stenen dakkapel met een tympaan-
bekroning. De rest van de gevel 
is symmetrisch opgebouwd, met 
zowel links als rechts van de mid-
denpartij twee raampartijen. Op de 
begane grond hebben ramen aan 
de bovenkant een gebogen stuclijst 
met een kuif, op de tweede verdie-
ping hebben de raampartijen een 
rechthoekige vorm met een andere 
vorm van de stuclijst. Op het dak 
aan weerszijden naast de dakka-
pel zijn vier staande ovalen zinken 
dakkapellen, zogenaamde oeil de 
boeufs. Onder de goot zien we ge-
stoken gootklossen. Binnen zijn er 
beneden vier kamers met rijk be-
werkte stucplafonds met bloem-
motieven en plafondengeltjes, 
marmeren schoorsteenmantels en 
vierpaneelsdeuren.

Lange tijd stond de woning bekend 
als Maison Teulings, een winkel 
voor damesmode, sinds decem-
ber 2016 is er het kantoor van 
Boschrecht Letselschade Specialis-
ten gevestigd.

Paraplufabriek
Aan de Fabriekstraat op nr. 6  staat 
de voormalige paraplufabriek uit 
1886.  Het bevindt zich achter het 
woonhuis aan de Stationsstraat, en 
maakt onderdeel uit van het L-vor-
mig perceel dat diep doorloopt. De 
paraplufabriek is ook een rijksmo-
nument, maar helaas in verwaar-
loosde staat. Het is een rechthoe-
kig gebouw, de voorgevel staat op 
de erfscheiding van de straat. De 
symmetrische voorgevel is negen 
traveeën breed, elke travee met 
gietijzeren roedenvensters, elk ven-
ster is verdeeld door 36 ruiten. Het 
interieur van de fabriek  is groten-
deels authentiek met houten bor-

destrappen met unieke leuningen. 
De vloerconstructies bestaan uit 
stalen moer- en houten kinderbal-
ken. De Rijksgebouwendienst is van 
mening dat dit pand van algemeen 
belang is. Het heeft cultuurhisto-
risch belang als voorbeeld van de 
sociaal-economische ontwikkeling 
van de nijverheid in Tilburg en als 
voorbeeld van de typologische 
ontwikkeling van de fabriekshoog-
bouw in de late negentiende eeuw. 
Architectuurhistorisch is het van 
belang vanwege het bouwtype en 
de harmonische eenvoud van de 
toegepaste vormentaal.
Veel Tilburgers kennen het gebouw 
nog als magazijn van de vogel- en 

dierenhandel van Cees van Dijk 
jr., een van de Van Dijks van het 
Tilburgs Dierenpark. Het verwaar-
loosde pand is recent aangekocht 
door Magis Vastgoed. "Wij houden 
van parels en dat gaan we er weer 
van maken", meldt Rob Hoeks, me-
de-eigenaar van Magis Vastgoed. 
Wat er precies met het pand gaat 
gebeuren is nog niet bekend. Ma-
gis denkt aan appartementen van 
gemiddeld 50 vierkante meter. Ik 
ben blij dat de paraplufabiek weer 
in zijn oude glorie met een andere 
bestemming zal kunnen schitteren.

 Wil Verheggen
 Chris Oomes
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Drie keer per week staat er rond een uur of vijf een bezorger met 
soep en een maaltijd voor de deur van mevrouw Peters. Omdat ze 
longpatiënt is en afgelopen tijd al een paar keer geopereerd, gaat 
ze nu niet graag het huis uit. Heel af en toe doet ze op vrijdag een 
boodschap en maakt ze soms een praatje met de buurman. “Ik 
wil geen risico lopen, dus verder zie ik geen andere mensen”, zegt 
mevrouw Peters. Maar koken zit er nu niet in voor haar. Daarnaast 
heeft ze geen familie in de buurt die voor haar kan zorgen. Dus 
daarom is ze heel blij dat ze gebruik mag maken van de service 
van ONS Soepje. 

Soep voor en door Tilburgers

Deze vrijwilligersorganisatie is vanaf 
het begin van het uitbreken van het 
coronavirus actief in de stad. “Het 
begon met het brengen van wat 
jampotjes soep bij zieken in de om-
geving en nu bezorgen we meer dan 
250 maaltijden per dag”, licht initia-
tiefnemer Linda Oerlemans enthou-
siast toe. Iedereen die ziek is en het 
huis niet uit kan, tot een risicogroep 
hoort of nu even niet goed voor 
zichzelf kan koken, kan zich aanmel-
den voor een gratis maaltijd. “Het is 

zo mooi om te zien hoe enorm veel 
vrijwilligers zich inzetten voor dit 
goede doel en dat ook veel horeca-
bedrijven en winkeliers belangeloos 
ingrediënten doneren, ook soep ma-
ken en we zelfs een bakfiets hebben 
gekregen om te bezorgen. Daarnaast 
krijgen we ook hulp en financiële 
bijdragen uit allerlei hoeken!” Dat 
het hard nodig is om iets voor deze 
doelgroep te doen merken de me-
dewerkers ook aan de mailtjes die 
ze krijgen van de ‘klanten’. Zij zijn 

zo dankbaar dat ze op deze manier 
geholpen worden. Zo ook mevrouw 
Peters. “Het is echt hartstikke lekker 

en zo fijn. Ik kijk er iedere keer naar 
uit!” 

CORONA

“Even bellen voor een interview? Natuurlijk, maar even wachten…” 
De strekking van het komende gesprek is al gelijk duidelijk. 
Kinderen krijgen instructies. “Mama moet even bellen, gewoon je 
opdracht afmaken.”

Met het hele gezin ‘gezellig’ weken in huis

dat is lastig vanuit huis. Ze vliegt nog 
heel weinig, bijna alleen nog maar 
repatriëringsvluchten. En zoals veel 
ouders nu, runnen ze tijdelijk een 
mini-basisschool aan huis. Maud 
zit in groep 6 en Guus in groep 8. 
Superkleine klassen dus, maar ook 
dat heeft een nadeel. “We merkten 
snel dat we er te dicht opzaten. Aan 
dezelfde tafel gelijk meekijken met 
het huiswerk is niet bevorderlijk. Nu 
hanteren we een schema. 
’s Ochtends ontbijten en dan twee 
leerblokken met pauzes ertussen. 
Tijdens de pauzes bespreken we de 
leerstof. Daarna gaan ze spelen met 
hun vriendjes in de buurt. Wel met 
richtlijnen mee, afstand houden!”

Montessoribasisschool De Elzen 
ondersteunt de ouders. De kinde-
ren krijgen een weekplanning en 
hebben meerdere keren per week 

via Microsoft Teams contact met 
leraren en klasgenoten. De leerlin-
gen kunnen via Basispoort (website) 
hun reken- en taalvaardigheden 
oefenen. Daarnaast krijgen de ou-
ders regelmatig e-mails met uitleg, 
tips en zelfs gymschema’s. Ook is er 
altijd een leraar telefonisch bereik-
baar om vragen aan te stellen. Het 
gezin is erg tevreden over de onder-
steuning op afstand van De Elzen. 

Er zijn goede afspraken gemaakt 
over schema’s en vrije beelscherm-
tijd. Het motiveren en nakijken valt 
echter niet altijd mee. Ze hebben 
alle spelletjes al van zolder gehaald, 
maar ze missen natuurlijk hun nor-
male leven, hun andere vriendjes 
en uiteraard de opa’s en oma’s. 
“Ook zou ik het erg jammer vinden 
als groep 8 zonder een passend af-
scheid de basisschool verlaat.”

Monique, Koen, Maud en Guus wo-
nen aan het Magnoliaerf. Koen is 
ICT-er en maakt onder andere appli-

caties. Dit was altijd al digitaal dus 
dat kan redelijk makkelijk vanuit 
huis. Monique is stewardess bij KLM, 

Het coronavirus raakt ons allemaal 
in ons dagelijks bestaan. In deze 
coronaspecial delen wijkbewoners 
vanuit verschillende invalshoeken hun 
ervaringen in deze periode. 
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 Lida Bos

CORONA

Sluiting Spoorpark is domper voor iedereen 

Sinds de opening in juni is het Spoorpark op mooie dagen een 
publieksmagneet. De grote aanloop kwam eind maart als een 
boemerang terug: de drukte werd te groot om de voorgeschreven 
1,5 meter corona-afstand te houden. Daarom is het park sinds 
zondag 22 maart op slot.  

'Triest’. Anita de Haas, secretaris van 
de stichting Spoorpark, omschrijft 
de stemming treffend. Net nu de 
zon weer gaat schijnen, de mensen 
weer massaal naar buiten komen 
en alle publieksvoorzieningen in 
het park vrijwel af zijn, gaat de knip 
erop. Voor de stadscamping, die 
het seizoen af zou trappen tijdens 
Roadburn, en voor het T-huis zijn 
de druiven extra zuur. Maar ook 
bij de scouting, de beachvolleybal-
vereniging, de Kempentoren en de 
buitenschoolse opvang zijn de deu-
ren dicht. Wat de financiële schade 
is, lijkt moeilijk te zeggen bij gebrek 
aan vergelijkingsmateriaal. Dit zou 
namelijk het eerste volledige voor-
jaar zijn voor de exploitanten in het 
park. Voor de werknemers van het 
T-huis bestaat de landelijke werk-
tijdverkortingsregeling.   
Een reeks aan evenementen gaat 
dit voorjaar in ieder geval niet door: 

de genoemde Roadburncamping, 
Kingsland op Koningsdag en het 
Mout bierfestival tijdens de Pink-
sterdagen. Dit levert ongetwijfeld 
financiële schade op voor de exter-
ne organisatoren. Lichtpuntje hier-
bij is dat de vaste exploitanten en 
kwartiermakers in het park veel met 
vrijwilligers werken. Hiermee zal de 
schade voor hen te overzien zijn.  
 
In de tussentijd maakt het parkma-
nagement van de nood een deugd. 
De groenaannemer heeft 21 flin-
ke bomen geplant waarmee extra 
schaduw in de toekomst ontstaat, 
het waterplein wordt onderhouden 
en de stadscamping is in de weer 
om twee verhuurbare onderkomens 
klaar te maken. Het T-huis legt de 
laatste hand aan het gigantische 
dakterras. Uiteraard in de hoop dat 
in de zomer het park weer de deu-
ren kan openen.
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Tilburg 13 maart: ZuiderZwam krijgt van de provincie Noord-
Brabant een Agrofoodpluim, omdat het de lokale en circulaire 
economie verbindt met een duurzaam verdienmodel.

Veel mensen zoeken door thuisisolatie naar meer contact via het 
internet, via social media. En waar de horeca dit in de fysieke, 
normale wereld al voor ons verzorgde, doen ze dat nu ook in de 
digitale wereld tijdens de coronacrisis. In heel Tilburg ontstaan 
horeca-activiteiten die je vanachter je beeldscherm kunt meedoen 
en toch een beetje kunt meebeleven.

Zo ook bij Bargús. Het barretje, sinds 
2017 in het Dwaalgebied, op het Ra-
diopleintje aan de Heuvelstraat zit 
normaal op vrijdagen, zaterdagen en 
Willem II-speeldagen altijd rammetje 
vol. Zeker met dit mooie weer als de 
ramen omhooggaan, is het er met de 
benen buiten hangen. De kleine plek 
heeft inmiddels een grote groep vas-
te gasten en nog steeds komen daar 
nieuwe mensen bij: iedereen loopt er 
graag de deur plat. De uitbaters Hil-
ke en Steven kennen ze allemaal. Het 
is een huis buiten je huis. En nu ook 
tijdens de lockdown organiseerde 
Bargús een online bingo voor al hun 
vaste gasten die thuis, vanaf de bank, 
mee konden spelen. 

Maar liefst 274 stamgasten deden 
mee aan de bingo. Hilke: “We heb-
ben na het nieuws van de sluiting 
meteen dit entertainment bedacht 
om de teamspirit erin te houden 
met z’n allen en zo zijn we alsnog een 
beetje samen.  Ook al is dit helemaal 
niks voor ons zo op de camera, haha, 
maar dat maakt nu ff geen drol uit.” 
En er gingen leuke prijzen uit: beste 
barkruk tijdens een wedstrijd van 
Willem II, rest van het jaar je eigen 
‘binnenkomstmuziekje’ of de altijd 
passende Bargús-trui. 
Maar wat betekent nou Bargús? 
Bargús is een verbastering van Maleis 
woord voor gezellig of aangenaam. 
En dat is het zodra ze weer opengaan!

CORONA

Eerst een pluim voordat Corona roet in het eten gooide

De Bargús-bankhang-bingo

Tilburg 20 maart: ZuiderZwam is 
noodgedwongen gestopt met de 
productie, er zijn nog wel oester-
zwambitterballen en -kroketten. 
Jacqueline van Eerd, eigenaar van 
ZuiderZwam maakt voedsel van 
iets wat de meesten achteloos weg-
gooien: koffiedrab. De oesterzwam-
men die groeien op de koffiedrab, 
zijn geliefd in Tilburg en omgeving.  
De drab haalt ze hoofdzakelijk op bij 
horecagelegenheden.
Volgens de provincie Noord-Bra-
bant verdient die aanpak een 
Agro foodpluim. Gedeputeerde  
Anne-Marie Spierings (Landbouw): 
“ZuiderZwam laat een onverwach-
te vorm van landbouw en voedsel 
zien. In een lokale kringloop wordt 
afval een grondstof. En vleesvervan-
gers kunnen niet alleen gezond zijn, 
maar ook erg lekker!”

Een prachtige opsteker voor Jacque-
line, maar nauwelijks een week later 
ziet alles er heel anders uit. 
Koffiedrab kan ze niet meer opha-
len, want de horeca waar ze drab 
haalde en oesterzwamproducten 
aan leverde is gesloten. Voorlopig 
geen nieuwe vlucht oesterzwam-
men en dus geen omzet. 
De laatste oesterzwammen die nog 
geoogst kunnen worden, worden 
aan particulieren verkocht, evenals 
de oesterzwambitterballen en -kro-
ketten. Zo gaat er in ieder geval geen 
voedsel verloren. Deze verkoop ge-
schiedt bij Ut Rooie Bietje, waar 
ZuiderZwam gevestigd is. Jacqueline 
laat via haar Facebookpagina weten 
wanneer het ‘winkeltje’ open is. En 
nu is het afwachten tot ze de eerste 
vluchten weer kan gaan opkweken. 
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Ik ben half maart samen met mijn vrouw voor een korte vakantie 
vertrokken naar onze woning in Zuid Frankrijk.Toen we hier twee 
dagen waren kregen we vanuit Nederland het bericht dat Frankrijk 
van plan was vanwege het coronavirus in lockdown te gaan, een 
begrip dat we niet kenden en niet wisten wat dat inhield. In het 
ergste geval zou het betekenen dat we voorlopig (??) niet meer naar 
huis zouden kunnen. In de volgende dagen wordt al snel duidelijk 
wat de exacte maatregelen inhouden, we zien president Macron op 
tv die spreekt van een oorlogssituatie, oorlog tegen het virus!

Wat als je vast zit in Frankrijk?

CORONA

“Hartverwarmend hoe mensen heel bewust de lokale ondernemers 
steunen." Eigenaresse Sabine ploft neer op een stoel voor haar 
winkel Daisy Lane, hondje Bobby aan haar zijde.

Onzekere tijden voor ondernemers

"Twee weken geleden dacht ik nog 
dat het klaar was." Na de sluiting van 
alle horeca en culturele instellingen 
tekende zich het doemscenario ook 
voor haar prachtige bloemenzaak af.

Onzeker over de toekomst belde ze 
haar boekhouder om te kijken hoe 
lang ze het zou kunnen redden. Stil-
zitten was geen optie, dus startte ze 
een actie om boeketten van mini-
maal 20 euro  binnen Tilburg gratis 
te bezorgen. Zo kunnen mensen 
elkaar makkelijker een troostboeket 
sturen en zij kan haar huur, leveran-
ciers én personeel betalen, want die 
heeft ze nu weer nodig. Het bezor-
gen heeft een vlucht genomen en 

haar vriend kan gelukkig meestal de 
bezorging doen. Het is behoorlijk 
inleveren, maar het is nu een sport 
voor haar om het te redden zonder 
overheidssteun. "Echt weer creatief 
ondernemen!”

Op vrijdag 27 maart sloot Sabine 
net als veel andere bloemisten haar 
winkel voor een geweldige actie. Op 
initiatief van 12 kwekers konden 
honderden boeketten gedoneerd 
worden, die door de bloemisten 
naar het personeel en bewoners van 
ziekenhuizen en zorginstellingen 
werden gebracht. “Er komen ook 
goede dingen uit corona voort.”

Iedereen moet verplicht thuis blij-
ven, alleen voor de noodzakelijke 
boodschappen, voor noodzakelijk 
werk, om redenen van gezondheid 
of voor familie-omstandigheden 
mag je op straat komen. Voor al deze 
noodzakelijke verplaatsingen moet 
je bovendien een formulier ingevuld 
en ondertekend bij je hebben waarin 
je aangeeft waarom je op straat bent.

Hoe streng deze maatregelen ge-
controleerd worden, werd ons al 
snel duidelijk, toen onze Franse 
aannemer bij ons langs kwam om 
een klein klusje te bespreken. Hij 
was bij het verlaten van het dorp 
waar hij woont aangehouden door 
de gendarmerie, had geen formu-

lier bij zich en kon meteen 130 euro 
betalen omdat hij zich niet aan de 
voorschriften had gehouden!! Als ik 
’s morgens naar de bakker ga moet 
ik elke keer zo’n formulier invullen 
en persoonlijk ondertekenen. Op 
deze dagelijkse ochtendwandeling 
kom ik niemand tegen, de straten 
zijn leeg, auto’s rijden er nauwelijks. 
Veel overeenkomsten dus met Ne-
derland, maar hier wordt strenger 
gecontroleerd op naleving van de 
regels en worden boetes uitgedeeld. 
Ik heb ook het idee dat de gemiddel-
de Fransman zich makkelijker schikt 
in de maatregelen van bovenaf dan 
de eigenzinnige Nederlander. In Ne-
derland is het meer gebaseerd op de 
eigen verantwoordelijkheid.
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Met zijn allen de schouders eronder

Hoe raakt het onze senioren?

Miranda Vroon uit de Dionysiusstraat is een van de acht geestelijk 
verzorgsters in het Elisabeth Ziekenhuis, zij begeleiden zowel patiënten 
als de teams van verpleegkundigen. Wat doet corona met haar werk?

"Door de coronacrisis is het werk 
anders dan anders. Als je op de af-
deling komt moet je beschermende 
kleding aandoen en het mondkapje 
voor. Op de patiëntenkamer gaat 
bovendien de spatbril op en hand-
schoenen aan. Het doet wel vreemd 
aan zo te werken. Ook bezoek moet 
een mondkapje op en handschoe-
nen aan. Je wordt nu meer bij de 
patiënt gevraagd voor steun. Het ge-
sprek gaat vaker over angst en voor-
al over eenzaamheid. Met name 
eenzaamheid is in het ziekenhuis 
een probleem, nu er per dag maar 
één bezoeker mag komen ’s avonds.”
Normaal gesproken is er veel zorg 
voor de familie, maar ook dat kan 
nu niet omdat contact wordt ver-

meden. De familie heeft meestal 
wel begrip voor deze bijzondere 
situatie.

Alleen als bij de patiënt de laatste 
levensfase is ingetreden mag de 
familie iets langer bij een patiënt 
zijn. Bij ernstig zieken kan gevraagd 
worden om bediend te worden. 
Als geestelijk verzorger geef je de 
ziekenzegen als de familie daar om 
vraagt en gaat voor in gebed en 
troost. De patiënt wordt daar in 
slaap gehouden en weet van niets, 
maar voor de familie is dit moment 
wel betekenisvol. Een schrijnend 
voorbeeld is een laatste kus van een 
vrouw met een mondkapje voor op 
het beademingskapje van haar man.

"Bij een patient zonder familie was 
ik de enige die er een uurtje bij kon 
blijven om de hand vast te houden 
in de stervensfase. Vanuit het ver-
zorgingstehuis mocht er niemand 
meekomen." Ook de verpleegkun-
digen hebben zo nu en dan een 
steuntje nodig. “En of je gelovig 
bent of niet, er wordt altijd ruimte 
gemaakt voor emoties, dat geeft 
steun.”  

"Ik ben niet bang om zelf besmet te 
raken", zegt Miranda rustig , "maar 
ik ben wel zelf erg alert en pas goed 
op. Ieder dag houd ik mijn tem-
peratuur bij, dat stelt me gerust.” 
Maar bovenal merkt Miranda een 
grote motivatie om er met zijn al-
len de schouders onder te zetten. 
“Je staat er niet alleen voor, maar je 
bent een team.”

Ouderen worden bijzonder getroffen door de coronamaatregelen. 
De maand verlenging was verdrietig nieuws voor ouderen die alleen 
thuiszitten. Niet iedereen is er ongelukkig bij, maar ongemakkelijk 
is het wel.

Ik spreek met Wil Onderdenwijn-
gaard, 91 jaar en woonachtig op drie-
hoog in het appartementencom-
plex HollandCarré. Hoewel zij daar 
met nogal wat ouderen bij elkaar 
in de buurt woont, is het opvallend 
dat er buiten de activiteiten van de 
activiteitencommissie weinig echt 
onderling contact is. Haar buren 
hebben wel de sleutel van haar ap-
partement, dat stelt gerust, zeker in 
deze tijd. Wil is altijd actief geweest, 
ze was vroeger onder andere de eer-
ste voorzitter van de Vrouwenraad 
in Tilburg. Nog steeds vitaal mist zij 
haar clubjes en leuke uitjes die nu 

niet meer kunnen doorgaan. Het is 
rustig om haar heen, de huishoude-
lijke hulp komt ook al niet. Maar ge-
lukkig geeft de telefoon uitkomst. Er 
wordt veel gebeld en met haar kin-
deren belt ze via Skype. "Dan kun je 
je kinderen nog zien en horen, maar 
dat vervangt toch geen bezoek. Je 
moet het er maar mee doen." Nu 
het Spoorpark dicht is, maakt ze dan 
maar haar ommetje in de buurt. Al 
met al voelt ze zich "nog niet onge-
lukkig, maar je hebt wel erg weinig 
praat."  
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In de Bomenbuurt is maar weinig nodig om de bewoners te 
mobiliseren. En er speelt natuurlijk heel wat. Ten eerste staat 
onze gezondheid onder druk door het coronavirus. Maar 
daarnaast zorgt de thuisisolatie voor toenemende eenzaamheid, 
bezorgdheid en mensen die meer afhankelijk zijn dan normaal. En 
hoe gaat de nasleep eruitzien?

Een kort berichtje was genoeg. 
Vrijwilligers uit de buurt, van de 
wijkraad, ContourdeTwern en de 
gemeente stonden klaar om te flye-
ren voor twee ondersteunende ac-
ties. Twee acties uit de wijk, voor de 
wijk. Het tekent de saamhorigheid 
in onze wijk.

Met de eerste flyer kunnen buren 
aan anderen aangeven hoe het met 
ze gaat. Met de groene kant om te 
laten zien dat het goed gaat, mensen 
hoeven zich geen zorgen te maken. En 
met de rode kant om hulp te vragen. 
Hulp vragen aan je buren, vrijwilli-
gers of aan hulpverleners. Op de flyer 

staan ook de contactgegevens van 
het AdviesPunt van ContourdeTwern.

De andere flyer is van een ander 
mooi initiatief: ONS Soepje. Gratis 
soep en een maaltijd voor mensen 
die ziek zijn, eenzaam zijn of hard 
werken om onze stad draaiende te 
houden. Een steun in de rug, een 
blijk van waardering. ONS Soepje 
kan bestaan dankzij veel vrijwilli-
gers, sponsors en donaties van alle 
Tilburgers. Meehelpen of een soep-
je bestellen? ONS Soepje is bereik-
baar via hun facebookpagina en het 
AdviesPunt van ContourdeTwern,  
013-5498646.

CORONA

Opgelucht weer ademhalen

Lachend opent Ben Strik de voordeur als we voor een foto komen. 
Gelukkig maar, want een paar weken daarvoor zag zijn wereld 
er heel anders uit. Hoge koorts, benauwdheid en flink hoesten 
hielden hem dagen aan zijn bed gekluisterd. 

De anders zo energieke en sportieve 
bewoner uit de Dionysiusstraat was 
geveld door het coronavirus. De di-
agnose kwam niet als een verrassing, 
de symptomen waren overduidelijk. 
Dat het coronavirus heel iets anders 
is dan een gewone griep heeft Ben 
wel ervaren. Het kwam plotseling 
opzetten en er was geen ontkomen 
aan. “Het begon met een paar keer 
de trap oplopen. Dat kostte me zo-
veel moeite. Nou heb ik toch echt 
wel een redelijke conditie, maar dit 
klopte niet. Al snel daarna kreeg ik 
hoge koorts, hoesten en het enorm 
benauwd”, legt Ben uit. 
Dus moest hij in quarantaine en 
thuis uitzieken. Ook mocht hij geen 

bezoek ontvangen. Hoe zorg je dan 
voor jezelf als je alleen woont? “Ik 
heb gelukkig veel goede vrienden 
die mij iedere dag eten kwamen 
brengen”, vertelt Ben. “Dan prijs ik 
mezelf wel gelukkig dat ik zulke lieve 
mensen om mij heen heb.” Bang is 
Ben nooit geweest, zijn omgeving 
was wel erg bezorgd. “Waarschijnlijk 
door alle vreselijke verhalen die je 
nu hoort en leest”, verklaart Ben. 
Nu hij weer aan de beterende hand 
is kan hij weer vooruitkijken. Naar 
de geboorte van zijn kind bijvoor-
beeld. "Daar mag ik, nu ik immuun 
ben, gelukkig toch bij zijn. En een 
paar weken geleden zag ik dat echt 
even niet zitten."

Vrijwilligers Bomenbuurt flyeren tegen corona
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Trio van verse aspergesoep 
Voor de liefhebbers van asperges is het weer feest, want ze zijn er weer.  
En natuurlijk heeft u allemaal uw eigen favoriete, misschien traditionele 
manier van klaarmaken, een gekookt eitje en ham erbij, maar voor het 
optimaal verwerken van het afval, de schillen en het kookvocht, zou ik 
graag de volgende suggesties willen doen. Gooi het kookwater van de 
aspergemaaltijd nooit weg, maar recycle het in drie overheerlijke soepjes  
per persoon. Een soort soep tapas!

Ingrediënten 
• de schillen en kontjes van 18 witte asperges
• 1 liter kookvocht van de asperges
• 2 lepels boter
• 1 sjalot, gesnipperd
• een scheut droge witte wijn
• 50 gram roomboter
• 3 eetlepels bloem
• peper en zout

Bereiding
•  Neem een grote soeppan met dikke bodem en zet op laag vuur. Smelt de twee 

lepels boter. Voeg dan het sjalotje toe en een snuf zout. Fruit heel zachtjes en op 
laag vuur aan voor zo’n 7 minuten. De sjalot mag niet bruin worden.

•  Voeg nu de schillen en kontjes van de asperges toe. Bak even kort aan en vergeet 
niet te roeren. Blus af met de droge witte wijn.

•  Schenk nu het kookvocht van de asperges in de pan en breng op laag vuur aan de 
kook. Laat zo’n 20 minuten zachtjes trekken op het laagst mogelijke pitje.  
Draai dan het vuur uit en laat de bouillon verder trekken. Het liefst een nachtje.

•  Haal de bouillon nu door een fijne zeef. Bewaar de bouillon in een andere kom.
•  Maak de roux, hiermee maak je de soep iets dikker. Veeg de soeppan schoon.  

Zet terug op laag vuur. Smelt de boter in dezelfde soeppan. Roer de bloem erdoor 
en laat die een paar minuten garen, terwijl je blijft roeren. Voeg nu beetje bij 
beetje de aspergebouillon terug bij de roux. Blijf roeren.

•  Breng de soep op smaak met peper en zout.

Garnering
• Neem drie kleine kopjes per persoon.
• Bak 2 scampi’s p.p. even aan in de koekenpan en verdeel ze over 4 kopjes.
• Hak wat verse peterselie en doe die ook in het kopje.
• Snij wat gerookte zalm in reepjes en verdeel dit over 4 andere kopjes.
• Hak wat verse kervel en doe dat ook in die kopjes.
•  Snij wat gekookte achterham in reepjes en verdeel dit over de laatste kopjes.
•  Hak wat gekookt ei en wat  

gesneden bieslook en voeg dit toe.
•  Als laatste in alle kommetjes  

een klein beetje room.
•  Verdeel dan de gesneden asperges  

over de kopjes.
•  Giet nu de hete aspergesoep in de  

kopjes.

Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek

Voor de garnering
• 8 scampi's
• verse peterselie
• gerookte zalm in reepjes
• verse kervel
• gekookte achterham in reepjes
• gekookt ei
• bieslook
• room
• een paar gekookte witte asperges

TIS WÈ MEEJ  
DÈ VIERES

Mar naa hèkket allêeneg nog 
mar oover honde gehad èn 
nie oover onsèège èn oover 
aaw meense. Tis wèl zôo dèsse 
de meense teegesworreg in 
gruupkes verdeele. Want agge 
de seuveteg jaor verbè zèèt, 
nèt as ikke, heurde vort bè de 
riesiekoogroep, de ‘kwètsbaare’ 
aaw meense. Dan meugen 
oew kènder en klèènkènder 
niemer koome, dan gònzer 
vanèùt dègge aafhankelek zèèt 
van tèùszörreg èn meer van 
dè sort dinger. Ge meugt gin 
bodschappe mir gòn doen èn 
agge dè wèl kunt, dan moete dè 
doen tusse smèèreges zeuven èn 
aacht uure. Hèdder wèlles oover 
nògedòcht hoe vruug dègge 
dan öt oewen iepert moet om 
op tèèd in dieje winkel te kunne 
zèèn? Èn agge dan om aacht 
uure wir tèùs zèèt èn wir aachter 
de geraaniejums moet gòn zitte 
om te zwaaje nòr oe kènder, dan 
duurt den dag verrèkkes lang. 
Zeeker ok umdègge dan nie bè 
aander meense en bèkske kòffie 
kunt gòn drinke òf bè meense 
meugt gòn hèllepe, diege toe 
dan toe aatij al gehollepe hèt. Ge 
zit in de riesiekoogroep èn dan 
meude èn kunde niks mir, dènke 
ze, mar dès nie waor. Ge moetet 
ammel en bietje aanders indêele 
èn ònpakke èn dan kunde oew 
daoge bèst wèl op en goej menier 
durkoome.

COLUMN THEO VAN IERSEL

Wèt aanders isset vur de meense 
die nie bè de riesiekoogroep 
heure. Agge en baon hèt in de 
zörreg, dan moete verrèkkes 
hard wèèreke om al die zieke 
meense te hèllepe. Èn nie 
allêeneg opt ziekenhèùs, mar 
ok in de verzörregingshèùze èn 
de tèùszörreg. Al die meense 
moete der bêene onder de kont 
ötlôope, zovvel wèèrek dèsse 
naa moete doen èn ammel 
in dezèllefde tèèd èn meej de 
grotste gebrèùkeleke zörreg. Èn 
wè dènkte van al die meense die 
en baon hèbbe, mar tèùs moete 
blèève om daor te wèèreke. Agge 
dan ok nòg kènder hèt die naa 
nie nòr school meuge koome 
vanweege dè vieres, dan zèède 
nòg schoolmister òf kleuterjuf 
ôok. Dès ok dubbel zo hard 
wèèreke. Èn ast dan ötèndelek 
wiekènt is, dan kunde meej oew 
kènder òf allêeneg nèèreges nòr 
toe ok nie, want der is ginne 
spultèùn òf en kroeg oope. 

Dus meense, zörregt dègge 
op aanderhalleve meeter van 
mekaare blèèft. Èn ik zèg mar 
et zèllefde as onzen oopaa: ‘Ge 
zèèter meej genillesd meej dè 
vieres’.

Houdoe war,
Teejooke.

‘Ge zèèter meej genillesd’, zu onzen oopaa vruuger gezeej 
hèbbe. Ge meugt nie eens bèùte koome, allêeneg om bod-
schappe te gaon doen òf om oewen hond öt te laote. Zonnen 
bist heeget dan nòg beeter as wij. Die hoeft mar òn de deur 
te gaon staon om nòr bèùte te kunne èn wij lôope dan mar 
meej. Èn asse dan meej en paor honde bè mekaare staon, zal-
ler ginne pliesiegènt nòr toe lôope om te zègge dèsse nie meej 
zonnen hôop bè mekaare meuge staon. Èn van en bon van en 
paor honderd euroo vur die honde hèbbeze himmòl nòg nôot 
geheurd. Mar jè, ze zègge dèt vur honde nie gevaorlek is, dus 
die laote ze mar lôope.
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7 oktober 1942 – 30 maart 2020

In memoriam Gust Govers
Op maandag 30 maart bereikte ons het trieste bericht van het 
overlijden van Gust Govers. De week daarvoor was hij opgenomen 
in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis met een corona-infectie. 
Op vrijdag 27 maart hoorden we dat de behandeling niet aansloeg 
en dat deed ons al het ergste vrezen.  

Gust had zijn hart verpand aan de 
Bomenbuurt. Vanaf de tijd dat hij 
met pensioen ging werd hij met vol-
le inzet actief in de wijk. Hij was een 
doorzetter. Waar hij last van had wa-
ren veranderingen, zijn standpunten 
waren stellig en het kostte altijd wat 
tijd om met die veranderingen mee 
te gaan. Ondanks dat bleef hij actief 
en betrokken bij alles in 'zijn' Bo-
menbuurt.

Volle inzet in de Bomenbuurt
In 2007 kwam hij in het bestuur van 
de wijkraad, waaraan hij tot 2015 
zijn beste krachten heeft gegeven. 
Zijn voelsprieten gingen tot in iede-
re vezel van de buurt. Als bestuurs-

lid van de wijkraad was hij iedere 
maandag te vinden op de publieke 
tribune van de gemeenteraad en 
wist daardoor binnen de wijkraad 
wat er voor de Noordhoek van be-
lang was.

Betrokken bij de ouderen
Hij was met name erg sociaal be-
trokken bij de oudere bewoners. 
Iets meer dan 10 jaar geleden stond 
Gust met een aantal andere wijkbe-
woners aan de wieg van de ouderen-
werkgroep. Deze werkgroep organi-
seert ontmoetingsbijeenkomsten 
voor de ouderen in de wijk. Hij sloeg 
geen bijeenkomst over, kende ieder-
een en wist ook nog waar ze woon-

den. Iedereen kende hem als Gusje. 
Hij hield mensen in de gaten waar 
hij zich zorgen om maakte, en op 
zijn verzoek maakte de ouderenad-
viseur regelmatig  verdere afspraken 
met die wijkbewoners.

Toen het verspreidingsgebied van  
wijkkrant De Noordhoek werd ver-
groot met de wijk Centrum-West, 
voldeed Gust graag aan het verzoek 
daar te gaan bezorgen en vond het 
daarbij ook belangrijk in beweging 
te blijven.

De redactie van de wijkkrant, Stich-
ting Beheer en Exploitatie In De 
Boomtak, Stichting Noordhoek en 
wijkraad De Noordhoek, de werk-
groep ouderen en heel veel wijkbe-
woners wensen de familie veel sterk-
te toe bij dit verlies.

Gust is 77 jaar geworden.

Eindelijk beslissing over parkeervergunningen 'De Worst'
Zoals beloofd is de wijkkrant het vergunningenbeleid rond het 
appartementencomplex aan de Noordhoekring bijgenaamd 
'De Worst' blijven volgen. Na veel klachten over parkeeroverlast 
in de wijk direct rondom het appartementencomplex, is er 
door de gemeente kritisch gekeken naar het verstrekken van 
parkeervergunningen aan de bewoners van dit gebouw. Na een 
periode van onderzoek naar een mogelijke oplossing, is er een 
besluit uitgekomen.

Bestuursadviseur Tom Daelman: 
"Het klopt dat het verstrekken van 
vergunningen aan bewoners van 
De Worst inmiddels is gestopt. Het 
complex is namelijk opgenomen 
op de POET-lijst (Parkeren Op Ei-
gen Terrein), die per 1 oktober 
2019 in werking is getreden. Vanaf 
dat moment worden geen nieuwe 
vergunningen meer verstrekt aan 
betreffende adressen. De POET-lijst 
is onderdeel van het ‘Aanwijzings-
besluit betaald Parkeren".
 
In artikel 5, lid 3 van het Aanwij-
zingsbesluit is opgenomen dat: 

'Adressen die bij het moment van 
vaststellen van dit aanwijzings-
besluit reeds beschikken over een 
parkeervergunning, kunnen deze 
behouden tot het moment dat de 
vergunninghouder niet meer woon-
achtig of gevestigd is op het adres 
(overgangsregeling).'
Door toepassing van deze over-
gangsregeling worden er dus geen 
verstrekte vergunningen beëindigd 
of ingetrokken – dat is juridisch niet 
mogelijk–, maar is er sprake van 
een zogeheten uitsterfconstructie 
op basis van ‘natuurlijk’ verloop.

Het zal dus nog wel geruime tijd 
gaan duren voordat de buurt af is 
van alle extra parkeerders, maar dit 
zal in de loop van de tijd gaan ver-
beteren en er komen in ieder geval 
niet nóg meer parkeerders uit De 
Worst bij. Uiteindelijk goed nieuws!

 Fransje ter Doest
 Han van den Berg

Benieuwd naar het 
Aanwijzingsbesluit 
betaald parkeren? 
Via deze link kunt u het  
raadplegen: 
https://zoek.officielebekend-
makingen.nl/gmb-2019-
234009.html 
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Oplossing Woordzoeker

Puzzeluitleen In De Boomtak

Hoe werkt het:
•  Als u een legpuzzel wilt lenen kunt 

u zich aanmelden bij wijkcentrum 
In De Boomtak, 013 543 09 20 of 
info@deboomtak.nl

•  Aanmelden kan elke werkdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

•  Op donderdag komt iemand bij u 
aan de deur met een paar puzzels 
waar u een keuze uit kunt maken 
(denk hierbij aan de richtlijnen 
van het RIVM)

•  De week erop komt iemand, op 
dezelfde dag, die puzzel weer 
ophalen of ruilen voor een ande-
re. Als u de puzzel nog niet klaar 
heeft kunt u deze langer houden.

•   Het lenen van een puzzel is gratis.

Wij wensen iedereen veel puzzel-
plezier.

Wijkcentrum In De Boomtak en 
ContourdeTwern



Nummer 3 2020 |  19

Agenda In De Boomtak
In De Boomtak is gesloten tot 1 mei.  
De activiteiten op agenda van de Boomtak  
komen tot nader orde te vervallen. 

Wijkcentrum 
In De Boomtak 
Reserveringen: office@deboomtak.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag  

van 08.00 tot 23.00 uur 

Boomstraat 81  •  5038 GP Tilburg  •  013-5430920  
www.deboomtak.nl  •  info@deboomtak.nl 

Dagelijkse activiteiten:  

Kinderdagverblijf De Kleine Boom en Prikpost Diagnovum 

(08.30 - 09.30 uur). Kijk voor de actuele openingstijden en 

locaties van Diagnovum op www.diagnovum.nl/locaties

DDeezzee  pprriikkppoosstt  iiss  ttiijjddeelliijjkk  
GGEESSLLOOTTEENN

vvaannwweeggee  hheett  ccoorroonnaavviirruuss

U kunt terecht in één van 
onze kernlocaties*
ü Apotheek Groenewoud 

Pater vd Elsenplein 88
maandag t/m vrijdag
8.00u – 11.00u

ü Padua
Hoefstraat 197
maandag t/m vrijdag 
7.00u – 10.00u en 15.30u-16.30u

* Als u verkoudheidsklachten heeft, kunt u 
terecht bij Wijkcentrum Symfonie, 
Eilenbergstraat 250
Maandag t/m vrijdag 14.00u – 16.00u 

DDeezzee  pprriikkppoosstt  iiss  ttiijjddeelliijjkk  
GGEESSLLOOTTEENN

vvaannwweeggee  hheett  ccoorroonnaavviirruuss

U kunt terecht in één van 
onze kernlocaties*
ü Apotheek Groenewoud 

Pater vd Elsenplein 88
maandag t/m vrijdag
8.00u – 11.00u

ü Padua
Hoefstraat 197
maandag t/m vrijdag 
7.00u – 10.00u en 15.30u-16.30u

* Als u verkoudheidsklachten heeft, kunt u 
terecht bij Wijkcentrum Symfonie, 
Eilenbergstraat 250
Maandag t/m vrijdag 14.00u – 16.00u 
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Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48 
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg  

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


