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Monumentale blikvanger uit 1883

Sociale afstand, anderhalve meter, met mondkapje in de bus:  
er zijn dagen dat de nieuwe werkelijkheid je de keel uithangt.  
Hoe fijn is het dan om te zien dat we ook in de Noordhoek weer 
enigszins teruggaan naar het normale leven. Zoals bij buurt
restaurant Karakter.

Voetje voor voetje terug naar normaal

Vanaf deze week zijn de gasten er 
weer welkom – aan een tafel en 
een stoel, zoals het hoort. De afge-

lopen maanden was alleen afhalen 
mogelijk aan de Boomstraat, en 
was het soms best druk. Dankzij de 

extra ruimte zijn de terrassen weer 
open en kunnen er binnen maxi-
maal 30 gasten terecht. Uiteraard 
binnen de nieuwe regels en voor 
velen wat onwennig. 
Ook in de rest van onze wijk lijkt 
veel als vanouds. De twee basis-
scholen zijn open, met aparte ver-
keersregels en afsluitingen tijdens 

het brengen en halen van de kin-
deren. Het Odulphus is opgestart. 
En in de achtertuin van onze wijk, 
het Spoorpark, kunnen we ook 
weer terecht, met misschien wel 
het grootste buitenterras van Til-
burg rond het T-huis. Geniet ervan.

  Chris Oomes
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Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek. 

Contact
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  @Wijk_Noordhoek

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

Oplage
5.500 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 18 juni naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Mensen blij maken in deze vreemde tijd, dat is wat Noortje van 
Venrooij beoogt met haar vilten hartjes met de grote ogen, door 
haarzelf ‘discodipogen’ genoemd. Omdat we nu veel meer aan huis 
en buurt gebonden zijn, wandelen en fietsen we meer dan ooit. 

En dan zie je ook meer! “Dingen 
waar je normaal gesproken aan 
voorbij ging, vallen nu ineens op. 
Dus hopelijk ook de hartjes die 
op verschillende plekken in de 
Bomenbuurt en ook in andere 
wijken in Tilburg hangen”, legt 
Noortje uit. De industrieel ont-

werpster wil met haar hartjes van 
stof, een link naar Tilburg Tex-
tielstad, gewoon iets liefs doen 
en voor een glimlach op de ge-
zichten zorgen. En dat is gelukt!  
Wil je meer vrolijke producten zien 
met de discodip-ogen? Kijk dan op 
discodipshop.nl.

Een hart onder de riem voor iedereen

Doe mee met de prijsvraag en win! 
Ga met de wijkkrant in je hand op jacht naar de plekken van 

de hartjes. Omdat deze schattige figuurtjes vooral kinderen  

zo aanspreken, kan het namelijk zijn dat ze verdwenen zijn. 

Herken jij de vier plekken in onze wijk waar Noortje de 

hartjes heeft gehangen? Mail je antwoord vóór 20 juni naar  

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com. Heb je ze allemaal goed?  

Dan maak je kans op één van de drie cadeaubonnen van €20,-  

van een gezellige horecazaak uit de buurt.
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Bijna een jaar na de succesvolle opening op 21 juni maakte het 
bestuur van het Spoorpark onlangs de rekening op. En wat bleek: 
voor de aanleg van het grootste burgerinitiatief van Nederland 
zijn de kosten binnen het afgesproken budget van 5,3 miljoen ge
bleven. In de tussentijd omarmden heel Tilburg en omgeving het 
stadspark. Al blijft er altijd wel wat te wensen over. 

Ondanks coronasluiting is burgerinitiatief groot succes

Spoorpark beleeft klinkend eerste jaar 

De ontwikkeling van de Spoorzo-
ne, waar het Spoorpark onderdeel 
van is, kent een aanzienlijke ge-
schiedenis van budgetoverschrij-
dingen. Maar het nieuwe stads-
park doet hier dus niet aan mee. 
Ongetwijfeld met een glimlach 
constateerden gemeente en stich-
tingsbestuur onlangs dat er on-
der de streep zowaar geld over 
is gebleven: welgeteld 484 euro.  

Anita de Haas, bestuurssecretaris, 
licht toe: 'Vanaf dag één was de 
boodschap aan het projectteam 
dat we dit karwei wilden klaren 
binnen het vastgestelde budget. 
Dat is dus gelukt.' Door de scher-
pe aanbesteding van Brouwers 
Groenaannemers bleef er zelfs geld 
over voor een paar extraatjes, zoals 
de overkapping bij de hoofdentree, 
de kiosk en de openbare toiletten.   

Los van de centen is het park in-
middels uitgegroeid tot een waar 
uithangbord voor Tilburg. Het 
regende het afgelopen jaar com-
plimenten vanuit het hele land, 
inclusief koninklijke lof tijdens 
een werkbezoek van Willem- 
Alexander. In de tussentijd wisten 
de Tilburgers het park massaal te 
vinden, naar schatting zo’n drie-
honderd duizend bezoekers in een 
jaar. Keerzijde hiervan was dat aan 
het begin van de coronacrisis de 

toeloop af en toe te groot -en on-
controleerbaar- was, waardoor het 
park een paar weken op slot moest.  

Te smal
De financiële effecten van de co-
ronacrisis zijn moeilijk in te schat-
ten. Voor de horeca en stadscam-
ping is er inmiddels zicht op betere 
tijden, voor de Kempentoren lijkt 
een oplossing nog ver weg, aange-
zien anderhalve meter afstand niet 
te doen is op de smalle trappen. 
De Haas: 'De horeca heeft een groot 
terras ter beschikking. Daarnaast 
kunnen klanten ook terecht in het 
park voor afhaalproducten. En als 
heel Tilburg toch niet op vakantie 
mag in het buitenland, kan het een 
lange zomer worden in het park.'  

De bestuurssecretaris heeft com-
plimenten voor de aannemer als 
externe projectmanager. 'Brou-
wers ziet het Spoorpark inmiddels 
echt als een visitekaartje voor hun 
bedrijf. Daardoor hebben zij zich 
meewerkend opgesteld en dat 
heeft voor beide partijen een mooi 
resultaat opgeleverd. Doordat de 
projectmanager zo scherp op de 
kosten zat, is er geld overgebleven 
voor een beregeningsinstallatie 
voor het speelveld.' 
Ook de kwartiermakers inves-
teerden flink in het park, zo rond 
de drie miljoen. Dat zijn de ho-

reca-exploitant T-Huis, Scouting 
Esjeeka, Stadscamping Tilburg, de 
Kempentoren en BeweegR/Beach 
Tilburg. Het budget voor de aan-
leg van het park staat los van de 
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage 
voor beheer en onderhoud van 
het park.

Van Beurden
Een belangrijke wens voor komend 
jaar is perspectief voor het ver-
waarloosde Van Beurdenterrein. 
Al jarenlang soebatten gemeente 
en terreineigenaar van de voorma-
lige brandstoffenhandelaar over 
verkoop en sanering. Naast een 
onteigeningsprocedure loopt ook 
een traject bij de Raad van State. 
Als het terrein naar de gemeente 
gaat, wordt het park uitgebreid 
en verrijst er een woontoren aan 
de rand van het park. Voor de in-
richting van het resterende deel 
van het park is overigens al budget 
gereserveerd, bijna driehonderd 
duizend euro.

Het nieuwe normaal  
in het park 

Ook in het Spoorpark is an-
derhalve meter afstand in-
middels de norm. Na een 
tijdelijke sluiting zijn vanaf 
29 april de poorten weer 
beperkt open. Eerst van 8.00 
tot 17.00 uur, inmiddels tot 
20.00 uur. De overkapping, 
Kempentoren en openbare 
toiletten zijn nog dicht. Af-
halen bij de horeca is moge-
lijk en vanaf begin juni is het 
terras weer met aanpassin-
gen open. De regels kunnen 
veranderen. Kijk hiervoor op 
www.spoorparktilburg.nl

  Frank Vermeulen &  
Laurens Elzinga

  Chris Oomes
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GEMEENTENIEUWS
Enquête verblijfs-
klimaat binnenstad
Een schone, groene, goed onderhouden openbare 
ruimte waar we prettig met elkaar kunnen wonen, 
leven en samen zijn. Dat is waar de gemeente Tilburg 
aan werkt en waar we extra in investeren. Om daar 
nog gerichter aan te kunnen werken hebben we een 
vragenlijst uitgezet onder bewoners en ondernemers. 

Met 379 reacties hebben we een goed beeld gekregen 
van wat er leeft. De drie onderwerpen die het meest 
belangrijk worden gevonden zijn "geen zwerfafval", 
"veiligheid" en "veel bomen/planten". Als naar er-
gernissen wordt gevraagd dan eindigt (zwerf)afval op 
een duidelijke eerste plek. Samen met de aannemer 
(GroenXtra onderdeel van de Diamant-groep) en het 
Binnenstadsmanagement Tilburg (BMT) gaan we nu de 
prioriteiten anders stellen, zodat we kunnen werken aan 
het verminderen van die ergernissen. Een voorbeeld 
hiervan is het opnieuw voegen van de straten en pleinen 
in het winkelgebied, waardoor minder peuken in de 
voegen blijven steken. 

Top 10 ergernissen               aantal stemmen
(Zwerf)afval                  131
Hondenpoep     35
Volle en kleine afvalbakken    22
Fietsen die lukraak gestald worden  19
Ongelijke bestrating    16
Vuile bestrating      12
Gedrag van mensen   12
Peuken     11
Graffiti     11
Kapotte of volle afvalcontainers    8

Top 10 meest 
gewaardeerde plekken         aantal stemmen
Dwaalgebied           40 
Nieuwlandstraat           37
Willem II straat           19
Noordstraat           17
Tuinstraat           13
Heuvelstraat           10
Spoorlaan/station/busstation    10
Harmoniepark                6
Pieter Vreedeplein              5
Heuvelring /Heuvel              5

De Diamant-groep houdt de stad 
schoon. Een team van tenminste 7 man 
is dagelijks in het centrum bezig: te voet, 
met een veegwagen of met een mobiele 
afvalzuiger. Ze ruimen zwerfafval op, 
verwijderen graffiti en houden de plant-
soenen netjes. Joost Geboers is voorman 
van het binnenstad-team en vertelt over 
zijn werk.
 
"Ik snap die frustratie van inwoners wel. 
Wij zien ook veel zwerfafval en honden-
poep in de straten. We werken keihard 
om dit aan te pakken. Een reden voor 
het zwerfafval zijn de volle vuilnisbakken. 
Daarom zijn er Bigbelly's geplaatst. Dat 
zijn grotere afvalbakken waar veel meer 
afval in kan omdat het afval samenge-
perst wordt. En dat helpt: we zien sinds-
dien echt minder zwerfvuil. Bovendien 
zijn de gewone afvalbakken vaak niet vol, 
maar lijkt dat zo omdat mensen er bij-
voorbeeld een pizzadoos op leggen. Ook 
deze bakken worden vervangen, door 
exemplaren met een grotere opening.
 
Extra afvalpunten 
Tijdens de coronacrisis zou je denken dat 
er minder afval op straat ligt, maar dat is 
gek genoeg niet het geval. Vanwege de 
afhaaloplossingen van ondernemers zien 
we juist meer afval. Daarom hebben we 
vier extra afvalpunten van steeds 2 kliko's 
gemaakt: die zitten echt vol. En toen de 
terrassen nog op de Heuvel stonden lag 
daar ook veel afval van mensen die hun 
afgehaalde broodje daar gingen opeten. 
Het scheelt dat de terrassen nu (tijdelijk) 
weg zijn.

Hondenpoep
Voor wat betreft die hondenpoep: dat is 
ook mijn grootste ergernis. We ruimen 
het op, maar het is toch echt de verant-
woordelijkheid van de eigenaar. Het is 
niet zo'n grote moeite om het even op te 
ruimen. Dat geldt ook voor dat bekertje 
van de koffie of de verpakking van je 
broodje. Als je geen afvalbak ziet waar 
het in kan, doe het even in de jas of tas 
en gooi het thuis weg. Het is makkelijk 
om te zeggen dat de reinigingsdienst hun 
werk niet doet. Geloof mij: dat doen we 
wel. Maar tegen sommige dingen is niet 
op te werken.
 
Trots
Gelukkig zien we dat veel mensen het wel 
begrijpen en hun best doen. Dat geldt 
ook voor winkeliers: sommige halen zelf 
een keer het onkruid voor hun deur weg, 
of maken de stoep schoon. We moeten 
het toch samen doen: wij, de onderne-
mers en de bewoners. Als dat lukt, heb-
ben we een hele mooie stad. Ik ben er 
trots op dat ik daar dagelijks mijn steentje 
aan bij mag dragen. Ik heb in mijn ogen 
het mooiste vak van de wereld!"

"Wij doen ons werk wel"

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel en makkelijk een 
 melding maken met de BuitenBeter app. Download de gratis 
app op uw smartphone. Na eenmalige registratie komen uw 
meldingen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto’s kunnen 
eenvoudig worden meegestuurd.

 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
Chris Liebregts
(wijkregisseur)
(013) 542 88 64
chris.liebregts@tilburg.nl

Gratis zwerfafvalgrijpers 
De gemeente veegt de 
straten, maar kan niet overal 
direct zijn. Steeds meer 
mensen ruimen op in hun 
eigen omgeving. De ge-
meente verstrekt daarvoor 
gratis zwerfafvalgrijpers en 
speciale gele afvalzakken. In-
teresse? Stuur een mail met 
uw naam, adresgegevens en 
telefoonnummer naar 
schoon@tilburg.nl

Joost aan het werk

BuitenBeter app
Als u een smartphone heeft kunt u snel 
en makkelijk een melding maken met de 
BuitenBeterapp. Download deze gratis.
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De Stationsstraat behoort tot de oudste straten van Tilburg. In 
1865 werd de straat aangelegd om een verbinding te maken van 
het pas gebouwde station naar het centrum van Tilburg. Het 
belang van de Stationsstraat werd benadrukt door de belangrijke 
gebouwen en prachtige fabrikantenvilla’s die er omstreeks 
het eind van de 19e eeuw aan werden gebouwd. De Tilburgse 
architecten hadden er goed werk mee. Dit keer wil ik u meenemen 
naar huisnummer 19.

Monumentale blikvanger uit 1883

Het ontwerp van het complex aan 
de Stationsstraat 19 wordt toege-
schreven aan de Tilburgse architect 
W.F.J.H. Bouman. Maar Bouman was 
geboren in 1866, dus bij de bouw 
zou hij 17 jaar geweest zijn. Dus re-
den daaraan te twijfelen. Wie dan 
wel de architect is geweest heb ik 
niet kunnen achterhalen. Het com-
plex is gebouwd in opdracht van 
de Tilburgse lakenfabrikant Johan-
nes Diepen, die zijn fabriek had op 
Korvel. Het is een opvallend en in-
teressant geheel, in de zogenaamde 
eclectische stijl gebouwd, zoals veel 
villa’s en voorname huizen in Til-
burg uit die tijd. Het zeer verzorgde 
geheel bevat een indrukwekkende 
fabrikantenwoning op de hoek van 
de Fabriekstraat met daarachter, 
met toegang via die zijstraat, een 
paardenstal en daar hoort natuur-
lijk ook een koetshuis bij.

Indrukwekkende voorgevel
De stadsvilla heeft twee woonlagen 
en een zolderverdieping. De voorge-
vel is symmetrisch opgebouwd, met 

pilasters. Een pilastergevel is een ge-
vel versierd met pilaren. In het Hol-
lands classicisme worden deze or-
namenten vaak gebruikt. Beneden 
zijn aan weerszijden van de cen-
trale ingang met dubbele deuren 
twee raampartijen met ieder een 
prachtige geprofileerde stucrand 
met versierde kuif, met daarboven 
stucwerk met een ronde boog. Op 
de eerste verdieping zien we boven 
de hoofdingang een raampartij met 
openslaande deuren, wat toegang 
geeft tot een balkon. Het balkon 
bestaat uit een hardstenen vloer-
plaat met een siersmeedijzeren ba-
lustrade. Aan de bovenrand van de 
balustrade zien we als je goed kijkt 
rechts het wapen van Tilburg en 
links het wapen van Amsterdam. 
Aan weerszijden van het balkon 
ook weer twee raampartijen met 
een stucrand, wat strakker dan de 
stucranden beneden. Op de zol-
derverdieping zijn drie dakkapellen. 
Aan beide zijden van het huis is een 
ingang, ook weer met een geprofi-
leerde stuclijst.

Paardenstal en koetshuis
Achter het huis bevindt zich de 
paardenstal en het koetshuis. De 
stal grenst direct aan de Fabriek-
straat. De stal was bestemd voor 
drie paarden, het interieur is gro-
tendeels authentiek gebleven en 
bevat nog de smeedijzeren ruiven, 
de hardstenen voerbakken en een 
hooiluik in het gemetselde pla-
fond. Het heeft één woonlaag en 
een zolder. Iets verder staat het 
oude koets huis in al zijn glorie met 
een hooizolderverdieping. De ge-
vel bestaat uit schoon metselwerk 
met rode baksteen. Het schilddak 
is voorzien van dakleien. Het is een 
rechthoekig gebouw met vier toe-
gang gevende muuropeningen met 
segment bogen. De segmentbogen 

bevatten gele bakstenen. De oor-
spronkelijke muuropeningen zijn 
vervangen door glazen puien. Iede-
re muuropening heeft staldeuren. 
Ook dit interieur is grotendeels nog 
authentiek, met mooie gewelfde, 
gemetselde plafonds.

Wat huist er in de gebouwen?
Dit gehele complex is nu een be-
drijfsverzamelgebouw. In de villa zit 
onder andere De Kindertelefoon, 
Dekkers Familierecht en ProRail. In 
het Koetshuis zit Full Frame, een be-
drijf dat door middel van video’s en 
animaties verhalen in beeld brengt.

 Wil Verheggen
 Han van den Berg

www.karelenlinda.nl

Het is niet wat ik bedacht  
had, maar wel precies wat  
ik wilde.
 Marianne Swinkels 
 Auteur
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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. 

Deze keer Wil Verheggen in beeld, 
voorheen huisarts in de Koestraat 
in Tilburg en sinds 2008 woon-
achtig in de Dionysiusstraat en 
sindsdien ook met pensioen. Hij 
zit vanaf 2014 in de redactie van 
“De Noordhoek” en is ook ver-
antwoordelijk voor de distribu-
tie van de wijkkrant in Noord-
hoek en Centrum-West. Op ons 
verzoek doet hij zijn verhaal. 

"Toen ik in 2008 in de Dionysius-
straat kwam wonen, merkte ik dat 
het een levendige buurt was. De 
buurt was volop bezig het buurt-
huis “In De Boomtak” te kopen. 
Dat vond ik een geweldig initiatief. 
Begin jaren tachtig van de vorige 

eeuw was ik voorzitter van de SSK, 
een van de stedelijke organisaties 
voor buurthuiswerk, de voorloper 
van ContourdeTwern. Van daaruit 
zag ik hoe belangrijk buurtwerk 
kan zijn. In alle bescheidenheid 
vond ik dat je je “talenten” ook 
voor de samenleving moet inzet-
ten en meldde ik me aan voor de 
redactie van deze wijkkrant. Schrij-
ven doe ik nog steeds met veel 
plezier. Door het beschrijven van 
rijksmonumenten in de Bomen-
buurt en in Centrum-West laat ik 
graag zien hoe fraai deze wijken 
zijn. Naast het schrijven voor de 
wijkkrant heb ik hiervoor ook nog 
ander vrijwilligerswerk gedaan.

Bouw peuterspeelzaal
Ik ben begonnen met vrijwilligers-
werk in 1972, toen ik in de Stokhas-
selt woonde en met bewoners sa-
men een peuterspeelzaal gebouwd 
heb. Iedereen deed vrijwillig mee, 
waaronder ook vaklui die er ook 
voor hadden kunnen kiezen om 
in de avonduren wat bij te verdie-
nen. Als huisarts heb ik in allerlei 
huisartsbesturen gezeten, en onder 
andere aan de wieg gestaan van de 
huisartsenpost in Tilburg, die nog 
geopend werd door de toenmalige 
minister van Volksgezondheid Els 
Borst.

Studiebeurzen 
Ook ben ik al 35 jaar betrokken bij 
het verstrekken van 50% studie-
beurzen voor vrouwelijke Pales-
tijnse studentes in de staat Israël. 
Door de apartheid daar krijgen ze 
geen studiebeurzen. Zo hebben er 
al meer dan 250 studentes de eind-
streep gehaald, vooral voor studies 
in de medische sector. In de jaren 
tachtig, de Koude Oorlog was vol-
op bezig, was ik voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Me-

dische Polemologie - Artsen voor 
Vrede. Onder die vlag werd actie 
gevoerd tegen de atoombewape-
ning en de kruisraketten. We heb-
ben daarbij bijvoorbeeld duidelijk 
gemaakt dat er bij een atoombom-
aanval geen medische hulp meer 
zou zijn, voor niemand.

Kernwapens en klimaat
Sinds kort zet ik mij weer in om het 
gevaar van kernbewapening onder 
de aandacht te brengen. Het staat 
nu niet hoog op de politieke agen-
da, maar de ontwikkelingen zijn 
gevaarlijker dan ooit, de moderni-
sering van kernwapens woedt als 
een veenbrand verder. Dat geldt 
ook voor het klimaatprobleem, 
als er niets gebeurt zal dat leiden 
tot vele miljoenen klimaatvluch-
telingen, waarvan een flink deel 
onze kant op zal komen. Dat zie je 
nu al. Dat kan de lont zijn van een 
wereldwijd militair conflict. Dat 
zal hopelijk mijn tijd wel uitdie-
nen, maar geldt dat ook voor onze 
kleinkinderen?"

 Chris Oomes
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Wie op de stadsplattegrond van Tilburg uit 1901 kijkt vindt 
in het centrum het 'Vreede Pad' dat loopt van Heuvelstraat 
naar Telegraafstraat. Het is genoemd naar Pieter Vreede, 
wollendekenfabrikant aan de Nieuwendijk van 1790 tot 1802. 
Er stonden in de 19de en 20ste eeuw woningen en industriële 
gebouwen. Alles moest wijken voor het huidige Pieter Vreedeplein 
dat nu alweer 12 jaar bestaat. Grote wijzigingen, dus een stukje 
geschiedenis is hier op zijn plek.

Op de locatie van het Pieter Vree-
deplein, tussen de IJzerstraat en de 
Heuvelring, stonden vele woningen 
en fabriekspanden. Dominant was 
het gebouw van de Gebroeders An-
tonius en Bernardus van Spaendonk 
waarin een wollendekenfabriek was 
gevestigd (opgericht 1850). En er 
was hoogbouw met 3 of 4 verdie-
pingen, heel vernieuwend voor die 
tijd. Maar de industrie innoveerde 
rap en de houten vloeren bleken na 
verloop van tijd ongeschikt: brand-
gevoelig, zware weefgetouwen en 
vochtige productieprocessen. In 
1929 werd de fabriek overgeno-

men door Van den Bergh en werd 
de naam van de fabriek in 1934 
veranderd in Wollendekenfabriek 
AaBe. Het gebouw kreeg deels ook 
andere bestemmingen. Zo was ook 
garage en ‘autolak spuiterij’ Knegtel 
er gevestigd. Tijdens de bezetting 
van 40-45 werd een deel in gebruik 
genomen door het Rode Kruis (zie 
kruisen op de ansicht). Het pand 
van Van Spaendonck werd met vele 
andere fabrieks- en woonpanden in 
de omgeving in 1961 gesloopt.

Achter de V&D
Vanaf medio jaren 70 werd het 

 Pieter Vreedeplein bekend als ‘ach-
ter de V&D’. De hoofdfunctie was 
parkeerterrein voor auto’s en lever-
de op de zaterdagmiddag veel stress 
en ergernis op: lang rondrijden om 
uiteindelijk een parkeerplekje te be-
machtigen. En dan oppassen voor 
de beruchte parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders. Velen zullen 
zich nog de parkeerboetes herin-
neren na een avondje stappen of 
een bezoek aan de bioscoop. Langs 
de achteruitgang van de V&D liep 
een breed fietspad. Deze fietsroute 
werd in april 1977 heropend. Op 
het Pieter Vreedeplein kwam ook 
een flinke bewaakte fietsenstalling.

Het nieuwe plein
Het huidige plein onderging dus een 
metamorfose van textielcentrum, 
via parkeermekka naar multifunc-
tioneel plein met vooral winkel- en 
horecagelegenheden. De heront-
wikkeling startte in februari 2004. 

Al in mei van dat jaar werd de bouw 
tijdelijk stilgelegd vanwege verzak-
kingen aan huizen in de Willem II 
straat. Het laagste punt (parkeerga-
rage) bereikte men in oktober 2005. 
En het hoogste punt van woningen 
en appartementen in oktober 2006. 
De bioscoop Must See werd op sin-
terklaasavond in 2007 geopend. En 
iets meer dan 4 maanden later was 
de feestelijke opening van het plein 
en de winkels. Er volgden nog klei-
ne aanpassingen: doorbraak naar 
de Heuvelstraat (Frederikstraat), 
MustSee werd Pathé en na waren-
huis V&D kwam Hudson Bay en nu 
neemt Modezaak De KOOPman 
het over.

 +  Chris Oomes
 De luchtfoto is met toestemming 

van de gemeente Tilburg gemaakt 
en met medewerking van dro-
ne-pilot André van Berlo + bron 
ansicht: Wiki Midden-Brabant

Opvallend zijn de Heuvelse kerk en de dekenfabriek Van Spaendonck. De meeste gebouwen rechts zijn allemaal verdwenen voor de uitbreiding van V&D na de brand in 1965. De Van Spaendonck  

fabriek is nu het plein geworden. Ook kun je van midden onder tot rechtsboven het fietspad Tuinstraat nog zien. Tegenwoordig gecombineerd voet- en fietspad, en (richting Heuvel) de terrassen.
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Rijksmonumenten in de verkoop

Er is een voorlopig koopcontract 
getekend met Kinderopvang On-
roerend Goed B.V., die in de kapel 
een kinderopvang wil realiseren, in 
samenwerking met de bestaande 
BSO van basischool De Elzen. Be-
doeling is dat er een splitsing naar 
leeftijd komt. De 8+ kinderen krij-
gen dan de opvang in de kapel, de 
jongere kinderen in de bestaande 
BSO. Vanuit de gemeente wordt 
eerst onderzocht hoe ze dit willen 
realiseren en vervolgens een zoge-
naamde ‘omgevingsdialoog’ aan-
gaan met de omwonenden. Nor-

maal gesproken zou dat in de vorm 
van een bewonersavond zijn, die 
was gepland op 6 april. Maar door 
de coronacrisis zal dat door middel 
van een brochure gebeuren. Daarop 
kunnen de omwonenden reageren, 
dat kan per mail of per telefoon. Bij 
het verstrijken van de deadline van 
deze krant was die brochure nog 
niet klaar.

Wijziging bestemmingsplan
Gaat dit een extra uitbreiding van 
de BSO Elzen betekenen waar nu al 
zo'n 80 kinderen worden opgevan-

Al enige tijd stond de Ursulinenkapel aan de Elzenstraat in de 
verkoop. Eigenaars Mark en Athanasia Hasperhoven wilden 
een keer wat anders. Daarmee komt er helaas een eind aan de 
reeks fraaie concerten die er met enige onregelmatigheid bij te 
wonen waren. Vaak concerten met een Balkantintje. Beginnende 
muzikanten hebben daar regelmatig een podium gekregen. Ook 
is het jarenlang een plek geweest voor trouwpartijen, uitvaarten, 
lezingen en feestjes. De prachtige neogotische bouw leende zich 
daar prima voor.

gen? De vraag is ook in hoeverre de 
parkeerdruk zal toenemen. Die is 
al groot vanwege de groei van het 
aantal leerlingen van de school. 
De Elzen groeide vanaf 2012 van 
470 leerlingen naar 620, dat is twee 
keer zoveel als de gemiddelde ba-
sisschool. Het bestemmingsplan 
moet overigens nog wel worden 
aangepast. Ook de kapel zelf zal 
moeten worden aangepast aan de 
nieuwe functie. De Monumenten-
commissie moet deze plannen nog 
wel goedkeuren.

Tweede rijksmonument
Met deze verkoop gaat het tweede 
rijksmonument in onze wijk dit jaar 
in andere handen over. De monu-
mentale villa 'De Vier Jaargetijden' 
is dit jaar in februari verkocht aan 
de jeugdzorgaanbieder De Ge-
zinsManager, die daar het nieuwe 
hoofdkantoor gaat vestigen. Deze 
organisatie is gespecialiseerd in 

complexe gezinsproblematiek: hui-
selijk geweld, heftige schei dingen, 
jeugdbescherming. Men wil er 
een locatie van maken waar veel 
verschillende disciplines rond het 
gezinsleven samenkomen. Denk 
aan een spel therapeut en een psy-
chologenpraktijk. Er zal duchtig 
verbouwd moeten worden. Ze ho-
pen er eind dit jaar in te kunnen 
trekken. Het wordt een plek voor 
gezinnen, ouders en kinderen. De 
koopprijs was 1,3 miljoen euro en 
het kost nog een paar ton om de 
boel te verbouwen.

Er wordt kennelijk goed verdiend 
door particuliere zorgaanbieders, 
het is niet alleen de koop en kosten 
van verbouwing, maar ook de kos-
ten voor het onderhoud die moe-
ten worden meegenomen.

 Wil Verheggen
 Chris Oomes
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De scholen zijn (deels) weer open!

Voor de kinderen en personeel van Kindercampus De Vuurvogel is 
het een spannende tijd. Na weken van thuiszitten en thuisscholen 
is het weer tijd om in de schoolbankjes plaats te nemen. Directeur 
Brigitte IJpelaar zegt echter goed voorbereid te zijn op de nieuwe 
start: “We hebben heel veel zin om weer te starten, want het is fijn 
om de kinderen weer te zien. Alle leerkrachten en ondersteuners 
gaan aan het werk. We hebben niemand met een kwetsbare 
gezondheid of gezinsleden met een kwetsbare gezondheid. Dat 
scheelt wel heel veel om goed te kunnen beginnen.”

De school heeft besloten weer open 
te gaan omdat het RIVM heeft aan-
gegeven dat kinderen in de basis-
schoolleeftijd onder elkaar geen 1,5 
meter afstand hoeven te houden. 
Hierbij geeft directeur IJpelaar wel 
aan dat ze toch voor een zwaarder 
regime hebben gekozen: “Wij willen 
als school echt geen onnodig risico 
lopen. Daarbij vinden wij het van 
belang de 1,5 meter-regel waar het 
kan consequent toe te passen, zo-
dat dit binnen de samenleving zo 
goed mogelijk geborgd blijft zolang 

dit nodig is. Het is belangrijk om de 
kinderen bewust te laten zijn van 
de 1,5 meter afstand-regel.” 

Dat Kindercampus De Vuurvogel 
weer open is wil niet zeggen dat 
iedereen welkom is, alleen school-
personeel en kinderen mogen het 
gebouw weer betreden. Het risico 
op verspreiding onder volwassenen 
blijft wel bestaan. “Daarom zullen 
wij toegang tot ons schoolterrein 
voor volwassenen zoveel moge-
lijk beperken”, aldus de schoolbe-

stuurder. “Ook zijn er regels als een 
kind gezondheidsklachten heeft en 
besteden we extra aandacht aan 
hygiëne.” Zo wordt na schooltijd 
een schoonmaakbedrijf ingezet. 
Naast hun reguliere werkzaamhe-
den hebben zij extra aandacht voor 
de toiletten en deurklinken. Het 
personeel draagt veiligheidshesjes, 
zodat kinderen snel zien van wie ze 
afstand moeten houden.

Het gevolg is wel dat er meer taken 
bij onderwijzers komen te liggen 
volgens de directeur: “Zo verzor-
gen we naast iedere dag onderwijs, 
ook nog een deel thuisonderwijs 
voor de kinderen die vanwege hun 
kwetsbare gezondheid niet naar 
school kunnen komen en verzor-
gen we de noodopvang voor de 
leerlingen met ouders in cruciale 
beroepen of met een kwetsbare 
thuissituatie. Daarbovenop poet-
sen leerkrachten drie keer per dag 
hun klaslokaal en de materialen 
van de leerlingen en surveilleren 
ze tijdens de middagpauze omdat 
de overblijfouders nog niet mogen 
komen.”

Een andere grote verandering is de 
manier waarop de school momen-
teel ingericht is: in alle gemeen-
schappelijke ruimtes kan het per-
soneel 1,5 meter afstand van elkaar 
houden. Daarnaast is het aantal 
leerlingen per dag teruggebracht 
omdat er gewerkt wordt met groe-
pen. “We hebben de klassen ver-
deeld over twee helften. Ouders zijn 
geïnformeerd in welke groep hun 
kind zit en wanneer deze op school 
verwacht wordt”, aldus IJpelaar. 

Met al deze maatregelen hoopt Kin-
dercampus De Vuurvogel ouders 
te overtuigen hun kind weer naar 
school te sturen. Directeur IJpelaar 
verwacht veel van de schoolgaan-
de kinderen snel weer te zien. “Als 
door persoonlijke omstandigheden 
het niet mogelijk is om kinderen 
naar school te laten gaan, dan gaan 
we hier natuurlijk met de ouders of 
verzorgers over in gesprek. Zo kun-
nen wij samen en eventueel met 
andere professionals kijken welke 
mogelijkheden er zijn.” 

Omdat de school nu geen ouders 
van nieuwe leerlingen kan ontvan-
gen, is er een digitale rondleiding 
op de website van de school gezet. 
Als ouders daarna nog vragen heb-
ben, worden ze uitgenodigd voor 
een online videobelmoment, zodat 
er toch nog ‘persoonlijk’ contact is. 

 Kevin Hordijk
 Han van den Berg

CORONA

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
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Ons wijkcentrum In De Boomtak heeft een horecavergunning en 
moet zich aan dezelfde coronaregels houden als bars, restaurants 
of andere horecagelegenheden. Dat betekende volledige sluiting 
de afgelopen maanden. Nu is een voorzichtige opstart weer in 
het vizier en wordt er door bestuur en vrijwilligers nagedacht en 
overlegd hoe dat ingevuld kan worden. De prikpost is op 11 mei al 
weer opengegaan, dus daar kun je weer terecht. Bestuursvoorzitter 
Francis Huisman vertelt over de afgelopen periode en wat de 
plannen zijn voor de komende periode.

Voorzichtige herstart van wijkcentrum In De Boomtak

"Dat In De Boomtak gesloten was 
betekende niet dat het bestuur en 
de actieve vrijwilligers stilzaten. Er 
werd, achter gesloten deuren, van 
alles bedacht en georganiseerd om 
met mensen in de wijk contact 
te houden en hen een hart onder 
de riem te steken. Zo werden bij 
mensen die normaal de ouderen-
middagen bezoeken al vrij snel 
handgemaakte kaarten in de brie-
venbus gedaan om ze een beetje op 
te monteren. Persoonlijk bezorgd 
door de vrijwilligers die voorheen 
die middagen mogelijk maakten. 
Vrijwilligers die op dinsdagen De 
Eeterij organiseren en verzorgen 
maakten paasverrassingen en ook 
die werden bij de mensen thuisge-
bracht. Uiteraard werd er gepast 
afstand gehouden bij het vervaardi-
gen en bezorgen."

Niet stilzitten
"Door andere vrijwilligers is er in alle 
ruimtes grondig schoongemaakt 
en vervolgens is het klusteam aan 
de gang gegaan om het een en an-
der op te knappen. Er zijn bijvoor-
beeld nieuwe kasten getimmerd. 
Er was nu zelfs tijd om adviezen in 
praktijk te brengen die eerder door 
een deskundige uitgebracht waren 
op het gebied van het 'Feng Shui' 
inrichten van de grote zaal. Ofte-
wel, het in harmonie brengen van 
de ruimte door te kijken naar de 
wind richtingen, het interieur en de 
mensen die er komen. Feng Shui 
wordt in China al 3000 jaar toe-
gepast. Door Rien van Breda van 
ContourdeTwern werd het initiatief 
genomen van de flyeractie met de 
groen/rode kaarten die we overal 
in de wijk achter de ramen zien. De 

gemeente ondersteunde de actie 
van harte en weer een groep vrij-
willigers bezorgde de flyers op 6000 
adressen! Een mooi teken van ver-
bondenheid, al die groene kaarten 
die je in alle straten ziet. En er zijn 
inderdaad een paar mensen die de 
rode kaart hebben gebruikt en dus 
geholpen konden worden."

Pimpen
"En ook nu nog gaan de initiatieven 
door met de recente actie die nu 
loopt: 'Pimp je straat of galerij!' Ook 
weer bedacht door Rien van Breda 
die mensen iets leuks en positiefs te 
doen wilde geven door vlaggetjes 
te maken. Deze vlaggetjes worden 
verzameld door een aantal contact-
personen in diverse straten en ver-
volgens tot lange slierten genaaid 
door de dames van de naaigroep. 
De slingers worden in de straten 
gehangen op een nog te bepalen 
datum. Misschien 1 juli, om te vie-
ren dat de lockdown grotendeels 
voorbij is en we weer meer bewe-
gingsvrijheid hebben. Dat gaat er 
feestelijk uitzien!"

Hoe dan
Nu we voorzichtig weer uit de lock-
down mogen is natuurlijk ook de 
vraag, hoe dan. Best een puzzel, 
want de verantwoordelijkheid voor 
mensen die bij In De Boomtak ko-
men ligt bij het bestuur. "Het is fijn 
als er weer wat inkomsten uit de 
activiteiten en de bar komen, want 
steunmaatregelen zijn er niet voor 
In de Boomtak. Gelukkig mochten 
er enkele betalingsverplichtingen 
wel opgeschoven worden, dat geeft 
een beetje verlichting. Maar inkom-
sten zijn dus wel hard nodig. Er is 

advies bij de GGD en Contourde-
Twern ingewonnen en er worden 
spelregels opgesteld. Uiteraard 
mogen mensen met gezondheids-
klachten niet komen! Er komt een 
looprichting in de zalen, mensen 
mogen niet overal aankomen en er 
zal meer schoon worden gemaakt 
tussendoor. Er kan niet zo maar 
binnengelopen worden, het aantal 
mensen dat binnen is moet voorlo-
pig beperkt blijven."

Afspraken en solidariteit
Er wordt gekeken naar opstarten 
van kleinschalige activiteiten, alleen 
op inschrijving, en ze zullen korter 
duren zodat mensen zo veel moge-
lijk thuis weer naar het toilet kun-
nen. De werkgroep ouderenmiddag 
heeft al wel vergevorderde plannen 
om op een aangepaste manier ou-

deren in juni een gezellige middag 
te kunnen bieden. Er zal proefge-
draaid worden om in de zomer toch 
een aantal leuke dingen te kunnen 
organiseren. Uiteraard kan uitbrei-
ding van de activiteiten alleen als 
de maatregelen niet opnieuw stren-
ger worden door het toegenomen 
aantal besmettingen. En als de be-
zoekers zich aan de spelregels hou-
den. Het gaat niet alleen om wat 
verplicht of verboden is. Maar het 
gaat om de onderlinge afspraken 
en solidariteit zodat we mensen op 
een verantwoorde en veilige manier 
kunnen ontvangen. "Laten we met 
zijn allen er voor zorgen dat In De 
Boomtak weer voorzichtig kan gaan 
draaien en ook open mag blijven!"

 Fransje ter Doest 
 Francis Huisman

CORONA

Francien Kuijpers aan de slag met de vlaggetjes

De peuters van De Kleine Boom maakten samen met de leidsters dit hartverwarmende 
spandoek voor bewoners en personeel van de Herbergier.

 Francis Huisman
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Of het nou een geluk bij een ongeluk is, daar is Bregje van Helvert 
nog niet helemaal uit. Feit is wel dat hun nieuwe horecazaak in 
de Stadhuisstraat begin juni pas echt open kon gaan – nadat de 
overheid de coronaregels voor de horeca had versoepeld. 

'Daardoor hebben we nog geen 
grote kosten hoeven maken aan 
leveranciers en personeel.' In hun 
oorspronkelijke planning wilden 
Bregje en haar compagnon Nick van 
Rijn medio april de deuren openen, 
maar dat feest ging dus niet door. 
Voorheen zat eetcafé het Stadshuys 
in het pand direct naast de Heike-
sekerk. 

'We hebben met carnaval een dag 
proefgedraaid en daarna gewacht 
op het betere weer. 'Wat er toen ge-
beurde weet inmiddels iedereen: de 
coronacrisis zette het sociale leven 
op slot inclusief de horeca. Bregje 
(22), opgegroeid in de Noordhoek, 
had haar plannen helemaal uit-
gewerkt. Een lunch- en borrelcafé 
waar mensen wat kunnen eten en 
dat mooi aansluit op de stapcafés 
verderop in de Stadhuisstraat. 'We 
willen ongeveer van twaalf uur 's 
middags tot middernacht open 

Veel zelfstandig ondernemers heb-
ben het zwaar in deze tijd. Door-
dat opdrachten niet doorgaan en  
projecten worden stilgelegd lopen 
zij heel wat inkomsten mis. In som-
mige branches kan dat nog wel een 
tijdje duren. Zoals bij de sportscho-
len. Want de versoepeling van de 
maatregelen geldt helaas nog niet 
voor deze bedrijven. Tja, en wat 
doe je dan als je als freelancer nor-
maal gesproken als personal trainer 
wordt ingehuurd? Dan ga je op zoek 
naar creatieve oplossingen! Deze 
ondernemende fitnesstrainer was 

zo slim om zijn trainingssessies bui-
ten te gaan houden. Het geven van 
privélessen aan vrienden werd zijn 
nieuwe, tijdelijke invulling. Pal naast 
zijn huis vond hij in het Regen-
boogpark een goede plek om met 
zijn oefeningen aan de slag te gaan. 
Door het mooie weer kon de spor-
tieve buurtbewoner lekker aan de 
slag. Daarnaast benut de zzp’er deze 
rustige periode om zijn bedrijfsplan 
uit te werken. Als dit lukt komt er 
waarschijnlijk uit de coronacrisis 
ook nog iets positiefs voort.

gaan. We hebben hier de ruimte 
voor een mooi terras en er komt 
amper verkeer door de straat.' 

Dat terras kan wel eens de redding 
zijn voor Bregje en Nick. De afgelo-
pen periode hebben ze flink lopen 
meten hoeveel tafeltjes ze kwijt 
kunnen volgens de anderhalveme-
ter-regels, en dat valt helemaal niet 
tegen. Bovendien lijkt de gemeen-
te coulanter dan voorheen, om te 
voorkomen dat een groot deel van 
de horeca het loodje legt. 

Ondanks de tegenslag van de af-
gelopen periode hebben Bregje en 
Nick nog ontzettend veel zin in hun 
eerste zelfstandige horeca-avon-
tuur. 'We staan op nul en kunnen er 
echt iets moois van maken. En dat 
gaan we ook doen.'

 Frank Vermeulen 
 Chris Oomes

Van uitstel geen afstel voor Bregje en Nick

Wie niet sterk is moet slim zijn

CORONA

  stadscafebrick
  stadscafebrick.nl

De kersverse eigenaren Bregje van Helvert en Nick van Rijn voor hun café

 Chris Oomes
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Zoek de 10 verschillen

Kruiswoordpuzzel

 Lida Bos

Horizontaal
4   Wet op basis waarvan in 

de Noordhoek een pilot 
draait

6  Treurige boom
9  Noodsignaal
11  Vrijdag Visdag
13  Steen eruit, groen erin
14  Voor Blauwe tuinen
15   Ambtelijke taal voor 

meepraten
18   Grootste burgerinitiatief 

013
19  Parkeerboete
20  Muzikale vrucht
21  Onze wijkwethouder
22   Weg waar WII een hekel 

aan heeft
24   Klein barretje in het 

dwaalgebied
27   Kan mooi gesnoeid wor-

den tot de mot er is
28   Andere soort bomen dan 

naaldbomen
29   Broertje van de Kempen-

toren
31  Boom met vaak witte bast
32  Verborgen parel
37   Tijdelijk gemeentekantoor
40  Icaris
42   Bekendste beeldje van 

Tilburg
43  Boom met kleine nootjes
44  Blad van dennenbomen
45  Stadsfotograaf 2019
48  Turks restaurant
50  Noordhoekse kerk
51  Bescherming van de oogst
53  Schaduwboom
54   Basisschool zonder 

lidwoord
55  Fauna
57  Buurman van de Boomtak
60  Processie boom
61   Hier groeit een verticale 

tuin tegenaan

62   Hard plekje in hout,  
voorheen een zijtak 

63  Bloem met doornen

Verticaal
1  Benzinepomp
2  Pittoresk stukje Tilburg
3  Voormalige drukkerij
4   Liefde van Tilburg in een 

kommetje
5   Koken we binnenkort niet 

meer op
6   Hier nestelen Slechtvalken
7  Heilige Benedictijn
8  Voor niets gaat de zon op
10  Friet met persoonlijkheid
12   Waar ons gemeentewapen 

zo mooi op pronkt
16  ...DeTwern
17   Formele naam van onze 

wijk
22  Straat met rode fietspad
23  Slaperig of sloom
25  Wandelen voor veiligheid
26  Voorheen Hall of Fame
30  Kerstboom
33   Boekhandel de Zevens-

prong
34  Achtertuin van CZ
35  'Slimme' vogel
36   Vervelend onder de kerst-

boom
38  Liever dan moe
39  Parkeergarage
41  Onze buurtpolitici
43   Onze gemeenschappelijke 

huiskamer
46  Processierupsstraat
47  Onze burgervader
49  Supermarkt en boom
52  Prunus serrulata 'Kanzan'
56  Begraafplaats
58  In mei...
59  Bier en boom

 Laurens Elzinga
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Hoe komt de Kempentoren terecht in het Spoorpark? Dat de Kempentoren een broer is van de Flaestoren die in de Brabantse Kempen staat,  
is bij velen bekend. De Flaestoren werd op 111111 geopend. Sindsdien houden de oprichters schouwavonden om te kijken hoe de toren  
erbij staat. En de Kempenaren doen dat natuurlijk op z’n Brabants, bourgondisch, met veel eten, drinken en plezier. Blijkbaar een prima 
voedingsbodem voor voortplanting. Trots en tevreden met hun toren ontsproot het idee om een tweede toren te bouwen.

Op zoek naar een geschikte locatie 
kwamen de Kempenaren uit bij het 
Spoorpark. Aannemersbedrijf J.A. 
van Gisbergen, Bouwbedrijf Gebr. 
Van Gisbergen, Reijrink Staalcon-
structie, Houthandel van Dal en 
andere ondernemers, verenigd in 
de Stichting De Torenbouwers, 
schreven zich in als kwartiermaker 
in het Spoorpark. En zoals bekend, 
het Spoorpark zag het ook wel zit-
ten. Het zaadje was gepland, maar 
torens groeien niet vanzelf.

Ondernemende ambitie
Simpelweg kopiëren was de onder-
nemers te min. Bovendien reikt de 
Tilburgse omgeving iets hoger dan 
de omgeving van de Flaestoren. 
Het moest hoger, veel hoger. De 
toren moest stad en land verbin-
den, de prachtige Kempen promo-
ten, het moest de ‘Poort naar de 
Kempen’ worden. De verhoogde 
ambitie betekende ook verhoogde 
inzet. In plaats van van hout moest 
de constructie van staal worden. 
Dit kostte gelijk twee ton meer. 
Door extra hoogte en gewicht 
moest ook de verankering in de 
grond anders. Dit alles beteken-
de ook nieuw rekenwerk en een 
nieuw ontwerp, van dezelfde Luij-
ten Smeulders architecten.

Hoge bomen, veel wind
Omdat het Spoorpark al aan het 
inrichten was, moest er ook om-
zichtig gewerkt worden. De al be-
staande paden, planten en meu-
bilair mochten tijdens de bouw 
niet beschadigd worden. Hierdoor 
werden delen van de toren in de 
fabriek gemaakt en voorzichtig 
gemonteerd op locatie. Dit kostte 
ook extra tijd en geld. De toren is 
maar liefst 35 meter hoog. Er mo-
gen maximaal 50 personen tegelijk 
op. En de toren kan flinke stormen 
doorstaan. Er is dan ook veel onder 
de grond te doen. Meters staal en 

310 ton beton gaan tot 12 meter de 
grond in. Eerst werden holle buizen 
de grond in geboord, hier werd on-
der hoge druk beton in gespoten en 
vervolgens werden er staaldraden 
ingebracht. Naar mate het harder 
waait, gaat de toren wel meer zwie-
pen, maar hij gaat 'nooit niet' om.

Veel voeding nodig
Het hele project heeft ca. 700.000 
euro gekost. De Provincie en Ra-
bobank hebben leningen verstrekt. 
De bouwende ondernemers staan 
garant voor deze leningen. Van-
daar dat er geld terugverdiend 
moet worden. Veel Kempenbe-
drijven dragen bij aan onze toren, 
zij hebben de sponsorplaatjes op 
traptreden gesponsord. Ook ge-
meenten uit de Kempen hebben 
bijgedragen. Ten slotte moeten be-
zoekers 1,50 entree betalen. Mocht 
er op een bepaald moment winst 
gemaakt worden dan komt dit ten 
goede van nieuwe initiatieven.

Abseilen? Ja bitte sehr!
De torenbouwers zijn nu in gesprek 
met de Koninklijke Nederland-
se klim- en bergsportvereniging 
(NKBV) om de mogelijkheden te 
onderzoeken. Ook de Beveiligings-
opleiding van het ROC is geïnteres-
seerd in deze mogelijkheden. Voor 
hun excellentie programma, extra 
lesprogramma, wil men gaan ab-
seilen in het Spoorpark.
Ook zijn de torenbouwers op zoek 
naar locaties voor nieuwe torens. Wij 
denken aan: Kromhoutpark, Wilhel-
minapark, Reeshofpark, Leijpark, 
Stadspark, Oude Warande en een 
heel kleintje op het Hagelkruisplein. 

De Bomenbuurt bedankt de 
Kempische ondernemers! Na de 
corona crisis snel een Tilburgse 
schouw organiseren.

 Laurens Elzinga

Torens groeien niet vanzelf

12 ton  
betonwapening

310 ton  
beton

104.000 kg  
staal

192  
treden

64  
bordessen

64  
trappen

13.000 bouten 
incl. bevestiging van de treden

ruim 1.200 planken
Robinia (acacia) naturel

 Linda van de Kerkhof
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Gegratineerde ovenschotel met witte 
asperges en beenham
Liefhebbers van boerenkoolrecepten moeten nog even geduld hebben. Asperges zijn 
samen met boerenkool zo'n beetje de enige groenten die tegenwoordig niet het hele jaar 
door te krijgen zijn. Dus genieten we nog maar even van het zogenaamde witte goud. 
Dit keer een eenvoudig recept dat kan garen in de oven terwijl u nog met uw aperitiefje 
van het avondzonnetje zit te genieten.

Ingrediënten 
• 400 gr nieuwe krielaardappelen, door de helft gesneden
• 300 gr witte asperges geschild, in drieën stukken gesneden
• peper en zout, nootmuskaat
• 4 gekookte eieren
• 200 ml kookroom
• 1 el grove mosterd
• 150 gr geraspte oude Beemsterkaas
• 200 gr beenham, dunne plakjes
• verse peterselie                                       

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 180°C en vet een ovenschaal lichtjes in met wat olie.
•  Kook de aardappelen tot ze bijna gaar zijn. Giet af en laat de aardappelen even uitwasemen. 

Leg de aardappelen onderin de ovenschaal.
•  Kook de gesneden witte asperges zo'n 3 minuten voor en verdeel deze vervolgens over de 

aardappelen in de ovenschaal. Bestrooi met peper en zout en nootmuskaat.
•  Kook de eieren en snij de eieren in parten en verdeel ze over de asperges.
•  Verwarm de kookroom in een steelpannetje en voeg hier de mosterd en 100 gr geraspte 

kaas aan toe.  
• Roer door tot de kaas gesmolten is.
• Schenk de roomsaus over de aardappelen en asperges in de ovenschaal.
• Drapeer de plakjes beenham over de witte asperges in de ovenschaal.
• Strooi de rest van de geraspte kaas over de ham.
•  Bak de ovenschotel in het midden van de oven zo'n 20 minuten tot de  aardappelen en 

asperges volledig gaar zijn en de kaas bovenop gesmolten is.
• Voor het serveren garneren met wat blaadjes peterselie

Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek

STILLEKESAON

Mar meej sommegte dinger 
zèmme wèl enen hôop 
opgeschoote dur dieje 
keroonakriezes. Want wè dènkte, 
de geminte heej in êene keer en 
paor stappe in de goej richting 
gezèt. Dès nie zuutjesaon, nèè 
dès kaajhard verèùt omt verkeer 
rusteger te krèège. 30 kielemeeter 
in hil de stad binne de ringbaone. 
Tis tòch nie te geleuve dèsse dè 
in en paor weeke vur mekaare 
hèbbe gekreege. Al drie jaor zèn 
ze beezeg gewist om van onze 
stadse reesbaon, de sittiering, 
meej van alle meugeleke 
oplòssinge te tèste èn naa, in 
êene keer zogget wèl moete 
kunne. Èn dan ok nògges op en 
menier, diese nie eens getèst 
hèbbe. Ok vur de voetgangers 
èn de fietsers hèbbezer vur 
gezörregd dèsse op en vèlleger 
menier van de straote gebrèùk 
kunne maoke, zeekers meej et 
ooversteeke. Want alle stòplichte 
in de binnestad zèn òngepaast. 
Ge krèègt vort as voetganger èn 
fietser eens zovvel tèèd gruun 
licht as irst, bevobbeld irst 
en halleve menuut om oover 
te steeke èn dan naa vort en 
menuut. Daordeur moeten de 
ootoos langer wòchte èn wòrt 
hullie hard rijje en bietje meer 
in tôom gehaawe. Tis allêeneg 
te hoope, dètter ok nòvvenaand 
gecontreleerd wòrt, aanders 
dènk ik dègge as voetganger 
tòch nòg dikkels opzij moet 
springe, om nie van oew sòkke 
gereeje te wòrre.

COLUMN THEO VAN IERSEL

As alles zôo wir rusteg opgestart 
gao wòrre, de schoole wir 
begiene, de winkels wir oope 
gaon èn dègge meschient wir 
nòr de kroeg òft resteraant 
kunt gaon, dè zal wir wènne 
wòrre. Agge dè dan meej de 
bus òf de trèèn doet, moete 
vort zon mondduukske draoge. 
Die kunde dan meschient vur 
apnermaol hôoge prèèze kôope, 
mar ge kunt ze netuurlek ok 
zèllef maoke. We hèbbener al zat 
vurbilde van gezien. Èn meej de 
filmkes dieter van op feesboek 
èn al dè aander internètgedoe te 
zien waare, hèk al veul gelaage. 
Van enen aawe sòk toe en 
onderbroek toe, der was wè dè 
betrèft venalles te zien. Mar tis 
vur oewèègeste bèstwil wòrter 
dan gezeej dègge zon ding 
draogt, mar iederêen vraogt 
zenèège aaf òf ze wèl hèllepe 
waorveur dèsse bedoeld zèn.

Al meej al ist tòch te hoope 
meense, dègger op en gezonde 
menier durheene gekoome zèèt 
èn dègge vur de toekomst nie 
hoeft te dènke hoe dèt meej 
oew baon òf oew bedrèèf zal 
gaon. Dègge op en reedeleke 
menier wir vèdder kunt gaon as 
vantevurre. Daor zumme saome 
òn moete wèèreke. Èn ik weet 
zeekers dèmme dè hier onze 
wèèk De Noordhoek kunne.

Houdoe war,
Teejooke.

We meuge dan ammel op ons èègeste menier wir zuutjesaon 
begiene nò dieje lòkdoun, mar paasterop dègge oewèège nie 
rèèk reekent. Dus doeget op oew gemak èn zörregt dègge ver
al nie, in êene keer, vuls te veul gaot doen. Diejen aanderhal
levemeeter daor zèmme verlôopeg nòg nie venaaf. Ok wirres 
gaa èfkes en pròtje gòn maoke int verzörgingshèùs bè jullieje 
paa òf jullie moeder, tis mar de vraog òf dè ok al wir maag. Èn 
oover et voeballe zummet himmòl mar nie hèbbe, want daor 
is al zonnen hôop oover gemaawt, dètter gin bal mir aon is. 

Oplossing 
kruiswoordpuzzel

vlinderstruik
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Agenda In De Boomtak
Vanaf 2 juni is In De Boomtak beperkt geopend 
voor genodigden voor besloten bijeenkomsten. 
De reguliere activiteiten gaan nog niet door.  

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

De prikpost is weer geopend:  
Maandag en woensdag van 8.30 tot 9.30 uur.

Wij zijn weer open!
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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


