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Grenzen aan groei, grote zorgen

Een nieuw hoofdstuk is ingeluid

De vlag kan uit! Of beter gezegd: 
de vlaggetjes. Tientallen vrijwil-
ligers gaven gehoor aan de actie 
‘Pimp je straat’, bedacht door Rien 
van Breda van ContourdeTwern. 
Zij maakten afgelopen maanden 
samen duizenden vlaggetjes, die 
vorige week in veel straten van de 
Bomenbuurt opgehangen zijn.

Het idee erachter was om, in de 
periode dat we nog aan huis ge-
bonden waren door de corona-
maatregelen, alvast vooruit te kij-
ken. Verlangend naar het moment 
dat we met zijn allen weer de straat 
op kunnen. In juni werd daar al de 
voorzichtige start voor gegeven, 
maar na weer een versoepeling 

van de maatregelen was het vorige 
week zover. ‘Blijf zoveel mogelijk 
thuis’ werd vervangen door ‘blijf 
thuis bij klachten’. Dus het perfecte 
moment om de straten op te fleu-
ren. Op een regenachtige zater-
dagmorgen gingen buurtbewoners 
enthousiast met ladders en touw 
in de weer om de vlaggenlijnen op 

te hangen. Wie door de wijk loopt, 
fietst of rijdt ziet overal de vro-
lijk gekleurde vaantjes wapperen.  
Nu het zonnetje nog en de zomer 
kan beginnen! 
Meer foto’s van de vlaggetjesactie 
zien? Ga naar stichtingnoordhoek.nl

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

Oplage
5.000 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 27 augustus naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Prijswinnaars hartjes in de wijk

Uit de inzendingen op de prijsvraag waar de hartjes opge-
plakt waren, zijn twee compleet goede inzendingen gekomen.  
Jurgen van Hest en Linda van der Velden zijn de winnaars van een 
bon t.w.v. €20,- van T-Huis. Gefeliciteerd! De prijs komt zo snel  
mogelijk jullie kant op . 

Doordat uitgeverij Gianotten Prin-
ted Media aan de Bredaseweg in 
december 2019 failliet is gegaan, 
verdween ook het boek uit de han-
del. Schrijver en fotograaf van dit 
boek, Chris Oomes, heeft nu de 
hele partij opgekocht en brengt het 
opnieuw in de verkoop. Het boek is 

te koop bij Gianotten Mutsaers en 
Livius of bij Chris Oomes zelf. Stuur 
voor meer informatie een mail 
naar co6060@gmail.com. Naast dit 
boekje zijn ook mooie ansichtkaar-
ten van de sfeervolle foto’s van de 
fotograaf verkrijgbaar bij Gianotten 
en Livius. 

Op ontdekkingstocht 
met Beleef Tilburg!

www.karelenlinda.nl

Karel & Linda zijn goede artistieke 
meedenkers en leveren altijd 
kwaliteit!
 Ghislaine van Luyt 
 Ghislaine Dance CompanyHet boek Beleef Tilburg! staat vol met onderwerpen over de 

geschiedenis van Tilburg. Enkele onderwerpen stonden eerder in 
deze wijkkrant in de rubriek ‘Groeten uit’. 
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De Elzen is van 2012 gegroeid van 
470 naar 620 leerlingen, twee maal 
het gemiddelde aantal leerlingen 
van een basisschool. Recent is er 
nog een hele verdieping opgezet. 
De school zegt toe niet te zullen 
uitbreiden, maar de betrouwbaar-
heid van deze toezegging is dis-
cutabel. De kapel gaat volgens het 
gepresenteerde plan ook voor on-
derwijs gebruikt worden. De Kloos-
tertuin zal extra belast worden en 
de kapeltuin wordt ingezet voor 
het dagprogramma voor de 0-4 ja-
rigen.

Geen grenzen aan groei?
Er bestaan grote twijfels of het bij 
de uitbreiding van 110 kinderen-
plaatsen blijft, een toename  van 
nog meer kinderen ligt voor de 
hand. Het IKC is een commercieel 
bedrijf. Het zal grote kosten moe-
ten maken voor aanpassing van 
de kapel. Het gepresenteerde plan 
is werkelijk prachtig, en zal een 
aanzuigende werking hebben voor 
kinderen van buiten De Elzen, want 
aanmeldingen bij het IKC zijn niet 
exclusief voor de bewoners van de 
Bomenbuurt.
Een uitbreiding van De Elzen met 
de BSO naar een schoolbedrijf IKC 
staat echter op gespannen voet 
met de omgevende woonbuurt, 
die al een van de dichtstbevolkte 
buurten in Tilburg is. De vraag is of 
je onze woonbuurt nog extra moet 
belasten. Uitbreiding  geeft  nog 
meer geluidsoverlast en een te in-
tensief gebruik van de Kloostertuin. 
Het parkeren is ook een ding.

Parkeerdruk wordt nog groter
Over het parkeren wordt gezegd 
dat er nauwelijks een verkeerspiek 

is. Maar het parkeergebied is al 
overbezet door de 17 extra “per 
vergissing” uitgegeven parkeerver-
gunningen voor de Worst. Tijdens 
het brengen en halen van de leer-
lingen van De Elzen is het in de om-
geving onveilig door de grote chaos 
en anarchie. Iedere parkeerplaats is 
bezet en de stoep staat vol met au-
to’s. Tegen foutparkeerders wordt 
niet opgetreden. Het is overdag bij-
na een uur lang niet mogelijk voor 
buurtbewoners te parkeren.

Dialoog
Het een en ander betekent voor 
de directe omgeving een extra 
belasting. Reden genoeg om een 
serieuze omgevingsdialoog aan te 
gaan. Dat is bovendien nodig om-
dat het bestemmingsplan van de 
kapel moet worden gewijzigd van 
wonen naar onderwijs/maatschap-
pelijk. De dialoog is gestart met een 
overleg in de Kloostertuin in kleine 
kring, gezien de coronarichtlijnen. 
Daarbij waren een paar betrokken 
buurtbewoners, de gemeente, Ster-
re Kinderopvang en de wijkraad 
aanwezig. De vorming van het IKC 
werd een prachtig plan genoemd, 
maar is te groot en niet geschikt 
voor deze buurt. Nogmaals werd 
benadrukt dat de parkeerdruk nu al 
meer is dan normaal, dat de Kloos-
tertuin er extra mee belast wordt 
en dat er wordt gevreesd voor nog 
meer geluidsoverlast. Ook werd 
opgemerkt dat de bewoners van de 
residence De Noordhoek, met een 
parkeeringang tegenover de school, 
niet zijn geïnformeerd. Dat zal als-
nog gebeuren.

Grote zorgen
Het plan is ook aan de orde geweest 

tijdens een vergadering van de 
wijkraad met drie direct omwonen-
den. De knelpunten parkeerproble-
men en nog meer geluidsoverlast 
werden door alle aanwezigen on-
derschreven. Er zijn grote zorgen 
dat de buurtfunctie van de Kloos-
tertuin verloren dreigt te gaan. Te-
vens zijn er vragen over uitbreiding 
en verdere groei van het IKC, en 
hoe afspraken definitief kunnen 
worden vastgelegd. De wijkraad 
schrijft: ” Of tegen een wijziging van 
de bestemming van wonen naar 
maatschappelijk bezwaar zal wor-
den gemaakt is o.a. afhankelijk of 
gaandeweg de omgevingsdialoog 
bovengenoemde bezwaren kan
wegnemen of verminderen”.

Verslag
Inhoudelijk is door Sterre Kinder-
opvang niet op de bezwaren gere-

ageerd. Sterre schrijft als antwoord 
op de brief van de wijkraad: ”Wij 
dienen de formele dialoog wel te 
sluiten, aangezien dit onderdeel 
uitmaakt van de formele procedu-
re. Het verslag van de dialoog (o.a. 
het bundelen van reacties) dienen 
wij te overleggen met de gemeen-
te. Het plan en het verslag maken 
onderdeel uit van het dossier. Daar-
naast wordt het verslag van de uit-
gevoerde omgevingsdialoog toe-
gevoegd aan de toelichting op het 
bestemmingsplan.”

Ik heb zo het idee dat de discussie 
hierover nog niet gesloten is, en dat 
er harde noten gekraakt moeten 
worden.

  Wil Verheggen
  Brochure Sterre

Gelijk met het uitkomen van de vorige wijkkrant kwam Sterre  
Kinderopvang met een fraaie brochure. Sterre Kinderopvang  
exploiteert nu al de buitenschoolse opvang De Elzen. In samen-
werking  met basisschool De Elzen wil Sterre Kinderopvang een  
Integraal Kind Centrum (IKC) gaan vormen. Dit is een voorziening 
voor kinderen van  0-13 jaar. Het rijksmonument Ursulinenkapel is 
hiervoor onder voorbehoud aangekocht. De BSO wordt in het plan 
uitgebreid van 68 naar 146 kinderen. Hierbij komt dan nog een  
andere, nieuwe kinderopvang voor 32 kinderen van 0-4  jaar,  
52 weken per jaar, 5 dagen per week van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Grenzen aan groei, grote zorgenOmgevingsdialoog van start!

Integraal Kind centrum: Elzen - Sterre Kinderopvang

 Montessori Basisschool De Elzen
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GEMEENTENIEUWS

 
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

Samen werken aan een duurzamer Tilburg

De komende jaren bereiden we de stad beetje bij beetje voor op een 
duurzame toekomst. Met als uiteindelijke doel een klimaatneutraal 
en dus ook aardgasvrij Tilburg in 2045.

Iedereen kan zelf al stappen zetten. Van korter douchen tot aan het 
investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Iedereen draagt zijn steentje 
bij. Ook bij de gemeente zijn veel mensen hier mee bezig. Tijs van Gis-
bergen en Femke van Tatenhove bijvoorbeeld. Zij vertellen wat ze zelf 
doen, wat de gemeente doet en wat Tilburgers kunnen doen. 

Wat doet de gemeente?
In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de 
regie krijgen bij de lokale energietransitie. Gemeente Tilburg maakt 
daarom plannen hoe we dat het beste kunnen gaan doen en waar we 
het beste kunnen beginnen. “Die plannen maken we samen met de 
stad,” zegt Tijs van Gisbergen, beleidsadviseur energietransitie bij de 
gemeente. “En het blijft niet alleen bij plannen maken. We gaan het 
ook doen. Want sommige stappen zijn altijd slim om te zetten, ook als 
die plannen nog niet klaar zijn. Bijvoorbeeld het isoleren van je huis.”

Met bewoners en bedrijven
Tijs houdt zich bezig met de vraag hoe we de energietransitie in Til-
burg het beste kunnen organiseren. “Daarvoor werk ik veel samen met 
andere partijen, zoals de energiecoöperaties, woningcorporaties en 
lokale bedrijven. Zo zijn we met de energiecoöperaties in gesprek over 
het aanbieden van energieadviezen door lokale adviseurs. Ook delen 
we ervaringen met andere gemeenten zodat we van elkaar kunnen 
leren. En ik heb contact met de provincie en rijksoverheid over waar 
we tegenaan lopen en wat er voor nodig is om dat op te lossen.”

Aan de slag met je huis
Femke van Tatenhove is programmamanager van Aan de slag met je 
huis. Dit programma helpt woningeigenaren in de gemeente Tilburg 
stap voor stap. Met informatie, inspiratievoorbeelden, ondersteuning 
van deskundigen en financierings- en subsidiemogelijkheden. Op de 
website www.aandeslagmetjehuis.nl staat informatie over subsidies, 
leningen en energieadvies. Binnenkort komt daar nog een online 
energieadvies bij. 
Femke licht toe: “Het programma is eigenlijk de voorloper naar aard-
gasvrij. Wat kunnen Tilburgers nu al doen? Waar kan de gemeente 
ondersteunen en de energietransitie versnellen? Als programmamana-
ger sta ik aan het roer van dit alles. Dat betekent dat ik projectleiders 
aanstuur, het budget bewaak en veel afstem met collega's van andere 
afdelingen. Het budget is niet oneindig, het is dus belangrijk dat we 
goede keuzes maken welke projecten en initiatieven we wel of niet 
doen. Deze afweging maak ik gelukkig niet alleen, daar hebben we een 
programmateam voor.”

Wat heb je zelf al gedaan?
Tijs en Femke zijn ook buiten hun werk bezig met energiebesparing en 
verduurzaming. Tijs gaat bijvoorbeeld standaard op de fiets naar het 
werk.  “En ik ben van plan om binnenkort te verhuizen,” vertelt hij.
“Ik let bij de zoektocht naar een nieuw huis op het energieverbruik

van de woning door te kijken naar het energielabel.  En bij het afslui-
ten van de hypotheek kijk ik naar de financieringsmogelijkheden om 
te verduurzamen. Zo is het standaard mogelijk om €9.000 extra te 
lenen voor duurzame maatregelen. In een gemiddelde eengezins-
woning koop je daar bijvoorbeeld 10 zonnepanelen, spouwmuur-
isolatie en vloerisolatie voor. Je maandlasten blijven gelijk omdat 
je het terugverdient in je energierekening. Daarnaast verhogen de 
maatregelen het comfort van je huis en wordt het meer waard. En 
omdat je toch al wat gaat klussen, is het een kleine moeite om je 
huis meteen duurzamer te maken.”

Bewuste keuzes 
Ook Femke geeft wat voorbeelden van hoe zij energie bespaart 
én opwekt. “Ik heb 16 zonnepanelen op mijn dak. Mijn huis heeft 
energielabel A en is dus al redelijk goed geïsoleerd. De stap naar 
aardgasvrij heb ik nog niet gemaakt, omdat ik eerst de plannen van 
de gemeente waar ik woon afwacht. Verder probeer ik bewuste 
keuzes te maken. Dat zijn kleine dingen zoals: afval scheiden, twee-
dehands kopen, spullen niet zomaar weggooien maar aan het goede 
doel geven, lichten niet onnodig aan laten staan en led-verlichting 
gebruiken, de verwarming alleen aanzetten in de ruimtes waar ik 
veel ben, en ga zo maar door. En natuurlijk probeer ik ook aan mijn 
kinderen mee te geven dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Zij 
zijn tenslotte de toekomst.”

Tijs en Femke op de fiets
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Opbouwen in een slopende tijd

Onderbouwd is het niet, maar het lijkt wel of een groot deel van 
de wijk aan het verbouwen is geslagen. Je struikelt over de bouw-
containers, steigers en klusbedrijven. Misschien omdat we deze 
zomer niet ver van huis kunnen, zoeken we onze tijdbesteding 

dichtbij huis. Onze huisfotograaf Chris Oomes maakte een ron-
de door de wijk en vond voldoende fotografische bewijs voor de  
bouwwoede. 

  Chris Oomes
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Plannen Bomenbuurt krijgen vorm

Eind juni heeft een groep vrijwilli-
gers circa 3500 enquêtes verspreid 
onder de bewoners van de wijk. 
Via deze enquête hoopt de werk-
groep meer informatie op te halen 
voor de invulling van het omge-
vingsplan. 

Er werd direct flink gehoor aan 
gegeven. Binnen enkele uren wa-
ren er al bijna 100 ingeleverd, we 
hopen en verwachten er nog veel 
meer. Tenslotte gaat het om idee-
en en wensen van zoveel mogelijk 
wijkbewoners te inventariseren, 
wat weer moet leiden tot betere 

De pilot Omgevingswet in de Noordhoek is een gezamenlijke 
inspanning van gemeente en wijkbewoners om de waarden en 
wensen vanuit de wijk te verzamelen en te bundelen tot een 'om-
gevingsplan'. Door de beperkingen van de coronacrisis is de werk-
groep een tijdje digitaal verder gegaan. Samen met de medewer-
kers van de gemeente is hard gewerkt aan de plannen voor onze 
wijk. Volgens planning moet de pilot eind dit jaar afgerond zijn. 
Tot die tijd zijn er nog volop mogelijkheden om mee te doen!

burgerparticipatie, om wijkbewo-
ners te betrekken bij het beleid 
van de gemeente.

Voorlopige ideeën opgeleverd
Eerdere suggesties over het delen 
van parkeerruimte van bijvoor-
beeld CZ, Vormenrijk of Holland 
Carré worden omarmd door de 
gemeente. Wel zijn de ideeën ex-
perimenteel, er zitten haken en 
ogen aan. Na de pilot gaan we in 
de wijk proberen meer groen aan 
te leggen. Bijvoorbeeld bloemen 
rond de bomen en meer gevel-
tuintjes. Hiervoor is wel overleg 

met de bewoners van de specifieke 
locatie nodig. En er wordt bekeken 
of het Regenboogpark meer kind-
vriendelijk kan worden ingericht. 
We gaan nog op zoek naar plekken 
voor kleinschalige speelplaatsen 
zoals die aan de Boomstraat.

De wijk dat zijn wij
De pilot loopt nu al bijna twee jaar. 
Voor elke actie en bijeenkomst laat 
de buurt zich weer van haar beste 
kant zien. De enorme betrokken-

heid van bewoners en de inzet van 
vele vrijwilligers maakt Wijkkrant 
De Noordhoek extra trots op onze 
buurt.

Meepraten, meebeslissen? 
Volg de pilot op Facebook: 
/pilotomgevingsplannoordhoek 
of mail naar de redactie:  
noordhoekomgevingswet@gmail.com

 Laurens Elzinga
 Chris Oomes
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Eind 19de eeuw werd net als in de rest van Nederland ook in 
Tilburg de post en telegraaf als modern communicatiemiddel 
geïntroduceerd. Het grote postkantoor op de hoek van de Willem 
II-straat met de Telegraafstraat werd in 1975 gesloopt. De hoek 
veranderde in een klein parkje, later de Helga Deentuin genoemd, 
mét een monument als eerbetoon aan de omgekomen Joodse 
stadsgenoten.

Schepen Nicolaas Verhaar was 
Tilburgs eerste postmeester. Van 
1754 tot 1812 hield hij gewoon 
kantoor aan huis. Door het grote 
succes van dit moderne communi-
catiemiddel moest de dienst al na 
11 jaar verhuizen naar het grotere 
en nieuw gebouwde Post- en Tele-
graafkantoor. Het lag op de hoek 
van de Telegraafstraat (hoofdin-
gang) met de Willem II-straat. Be-
taald door de gemeente, gehuurd 
door het rijk. Door het steeds 
groeiende succes van de post- en 
telegraafdienst was ook hier het 
pand al snel te klein. Eerst volgde 
een verbouwing en uitbreiding, 
maar de bouw van een enorm 
pand waarmee men op dezelfde 
plaats jaren vooruit zou kunnen, 
bleef niet uit. Het werd feestelijk 
geopend in 1910 (zie ansichtkaart).

Op de ansichtkaart
Links van het postkantoor ligt de 
synagoge uit 1874. De Willem II-
straat heette toen trouwens nog 
Comediestraat. In de Telegraaf-
straat (rechts) was de hoofdingang 
van het postkantoor. Helemaal 
rechts op de ansicht het pand met 
de zonwering van koek- en banket-
bakker Van de Pas-Bots. Later ves-
tigde zich hier boekhandel Pilot en 
nu zit er muziekpodium Paradox. 
Het postkantoor werd in 1975 ge-
sloopt en er kwam een klein parkje 
voor in de plaats. In 2008 werd het 
parkje opnieuw ingericht en Hel-
ga Deentuin genoemd. Ook werd 
toen het bronzen beeld 'Verbon-
denheid' van kunstenares Margot 
Homan onthuld, een eerbetoon 
aan alle omgekomen Joodse stads-
genoten.

De Tilburgse Anne Frank
Helga Deen is de Tilburgse Anne 
Frank. Haar liefdesbrieven aan 
Kees van den Berg zijn geschreven 
in Kamp Vught en duiken na de 
dood van Kees, 60 jaar later, plot-
seling op. Dat werd wereldnieuws, 
tot in Amerika toe. Samen met een 
nazaat van Kees, Han van den Berg, 
zetten we het verhaal van de Jood-
se Helga op een rijtje. Helga Deen 
en haar geliefde Kees van den Berg 
maken deel uit van een vrienden-
clubje. "Ze zoeken elkaar vaak op 
om het over muziek, kunst en na-
tuur te hebben", weet Han. Alles 
lijkt koek en ei, maar het verloop 
van de Jodenvervolging hangt als 
een zwaard van Damocles boven 
Tilburg. "De liefde tussen Kees en 
haar wordt 1 juni 1943 plots ver-
stoord," vervolgt Han, "als Helga 
naar Kamp Vught wordt gebracht, 
kort daarop naar Westerbork en 
daarna naar het fatale Sobibór."

In Kamp Vught schrijft ze heime-
lijk brieven. “Eenmaal daar weg-
gesmokkeld zijn die bij Kees te-

recht komen, de broer van mijn 
vader.” Ook de laatste brief uit 
Westerbork komt nog aan in Til-
burg. In een damestasje wordt alle 
correspondentie tussen de twee 
bewaard. Later dus gevonden en 
openbaar gemaakt in het in 2007 
verschenen boek: 'Dit is om nooit 
meer te vergeten' dagboek en brie-
ven van Helga Deen 1943.

Anno 2020 zie je in het Helga Deen 
parkje altijd wel wat mensen ver-
toeven, vooral buurtgenoten, maar 
ook hangjongeren en daklozen.

Dit najaar speelt in LOFT-theater 
Ringbaan Oost 8 een theaterstuk 
over het tragische verhaal van de 
18-jarige Helga Deen. Als basis 
voor de voorstelling dienen de 
dagboek aantekeningen en brie-
ven.

 +  Chris Oomes
Ansicht: Fotograaf onbekend,  
Collectie Regionaal Archief Tilburg.

Van Post- en Telegraafkantoor naar Joods monument
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Zoek de 10 verschillen  Lida Bos

Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Jarenlang is er gesteggeld over verminderen van verkeer op de 
cityring en het verlagen van de snelheid. En wat blijkt: in tijden van 
corona is het in een paar weken geregeld. 

Hiermee is het oversteken ter hoog-
te van de Boomstraat bijvoorbeeld 
stukken makkelijker. Keerzijde is 
uiteraard de doorstroming van het 
autoverkeer. Automobilisten schui-
felen op drukke momenten stap-

De belangrijkste reden hiervoor is 
voldoende afstand houden voor 
fietsers en voetgangers. De rijbaan 

voets over de Noordhoekring. De 
maatregel past ook in het streven 
om meer bewoners met de fiets of 
lopend op pad te laten gaan.

 Han van de Berg
op de Noordhoekring is versmald 
en de snelheidslimiet is naar 30 km 
per uur gegaan.
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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. Ik spreek dit keer met Petra van der Loo, vrijwilliger 
buurtpreventie. Geboren in Den Bosch, maar inmiddels al 
vele jaren woonachtig in onze wijk. Als ik vraag waarom ze 
dit werk doet als vrijwilliger krijg ik het hele verhaal.

In deze tijd met nog wat beperkingen in onze vrijheid zien we hoe 
belangrijk de functie van het Spoorpark is. We focussen ons even 
op bewegen. Oudere omwonenden maken, vaak elke dag, hun 
rondje. Ook de hardlopers leggen heel wat kilometers af in het 
park. Andere individuele sporters gebruiken de vaste elementen 
zoals de banken langs de boulevard als hulpmiddel om hun 
oefeningen te doen.

grote jongen gaat springen” of “Heb 
je je pijn gedaan, waar is je mama”, 
geeft de interactie en het saamho-
righeidsgevoel weer. Leren samen 
gebruik te maken van de baan gaat, 
bijna, vanzelf! De Urban Sports Area 
is: oefenen, leren, zoeken, ontmoe-
ten en zorgen. Is bewegen! En dat 
gebeurt volop in het hele park.

Spoorparktafels verplaatst
De picknicktafels, die onder de 
overkapping stonden, zijn ver-
plaatst. Deze hebben nu een andere 
leuke plaats in het park gekregen, 
onder andere bij de nieuw geplante 
bomen op het grasveld. Ook staat 
er nu een tafel bij de kiosk bij het 

Nu de regels rondom het corona-
virus versoepeld zijn en het Spoor-
park weer open is op gewone tijden 
(8.00-23.00 uur), is te zien hoe jon-
geren losgaan met fiets en step in de 
Urban Sports Area. Hier kunnen zij 
hun energie kwijt en hun vrienden 
zien. De skatebowl en de pump-
track zijn nu erg in trek, nog meer 
dan voorheen. Kleine kinderen die 
hun evenwicht nog moeten zoeken 
naast echte crossers die elkaar uit-
dagen wie het hardst of het hoogst 
over de pumptrack kan racen. Fan-
tastisch om te zien welke dynamiek 
dit geeft, maar ook zorg voor elkaar. 
“Pas op daar komt een kleine”, en 
“We moeten even wachten want die 

T-Huis en eentje vooraan bij de ki-
osk aan de oostkant. Zo hebben we 
nieuwe plekken gecreëerd waar het 
weer heerlijk toeven is. De reden 
dat de tafels zijn verplaatst, is dat 
er juist onder de overkapping veel 
vandalisme en geluidsoverlast was. 
Dat droeg zeker niet bij aan de po-
sitieve vibe die het Spoorpark wil 
uitstralen. Ook al is het park van 
en voor iedereen, dit was voor nie-
mand plezierig. En ja, er wordt ook 
nog steeds gefietst en met brom-
mers en scooters door het park ge-
reden. Niet doen!

Laat niet als dank ...
We kijken trouwens nog met diver-
se instanties naar het plaatsen van 
meerdere afvalbakken waarbij de 
bezoekers hun afval kunnen schei-
den. Dus stiekem toch een oproep: 
gooi het afval in de bakken! Zitten 
ze al vol, neem je afval dan mee 
naar huis. Samen houden we zo het 
Spoorpark schoon!

 Anja Eijkemans

Spoorpark in beweging!

Parkpartner BeweegR, een van de 
initiatiefnemers, die met Beach 
Tilburg een mooie plek inneemt 
aan de westkant, is nu bezig met 
de bouw van het definitieve 
paviljoen. Kijk voor meer info 
even op: spoorparktilburg.nl/ 
bouw-beweegr-van-start-straks-
lekker-sporten-in-het-spoor-
park/ 

De gezichten achter de vrijwilligers 

“Ik werk al vanaf mijn veertiende 
jaar met veel plezier en heb al van 
alles gedaan: zelfstandig een zonne-
bankstudio en cafetaria gerund, ho-
recamedewerkster in het sportcafé 
van Center Parcs, in de catering bij 
Interpolis, barmedewerkster in de 
Beekse Bergen en ook een aantal ja-
ren gewerkt als receptioniste bij de 
gemeente in Waalwijk en in Tilburg 
bij de schaatsbaan en zwembad 
Stappegoor.

Ik ben dus een bezige bij en werk 
graag met jong en oud. Hobby's 

heb ik niet, mijn werk was altijd 
mijn hobby. Wel zit ik graag op een 
gezellig terrasje te praten en naar 
mensen te kijken.
De meeste mensen in deze wijk 
kennen mij van de jaren dat ik als 
vrijwilligster achter de bar heb ge-
staan in wijkcentrum In De Boom-
tak. Ook dat heb ik met veel plezier 
gedaan. Ik woon al heel wat jaren in 
de Noordhoek en ken er al heel wat 
mensen. Via een folder las ik dat er 
een bijeenkomst was gepland in het 
wijkcentrum om met buurtpreven-
tie te starten in de wijk. Na de infor-

matie hoefde ik er niet lang over na 
te denken en heb mij, met nog 12 
andere personen uit de wijk, aange-
meld als vrijwilliger.

Op 21 oktober j.l. zijn we gestart en 
inmiddels zijn we al met 15 perso-
nen. Wij vormen de extra ogen en 
oren van de politie en de gemeente 
voor onze wijk. Wij werken met een 
WhatsApp groep en daarin spreken 
we af wie er wanneer gaat lopen. 
Iedereen bepaalt zelf hoe vaak en 
wanneer hij/zij wil lopen. Ook heb-
ben wij al een training gevolgd van 
hoe je het beste de rondes loopt, 
waar je op moet letten en hoe je 
met bepaalde situaties om moet 
gaan. Op het politiebureau hebben 
we kunnen kijken naar het came-
ratoezicht, dat was echt geweldig. 
Inmiddels is de wijk ook al voorzien 
van borden waarop vermeld staat 
dat er buurtpreventie loopt.
Dus wat is er leuker dan op deze ma-
nier actief bezig te zijn met buurt-

bewoners en je collega's? Heerlijk 
wandelen, links en rechts een praat-
je maken met de wijkbewoners en 
ook nog de wijk Noordhoek tot in 
ieder hoekje leren kennen.”

 Clemens Audenaerd
 Chris Oomes
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De coronacrisis heeft hier zijn hoogtepunt vooralsnog gelukkig 
gehad. De vlaggetjes voor de verruimende maatregelen mogen 
uit. Toch blijven vooral kwetsbare ouderen op hun hoede, bang 
dat het virus als een sluipmoordenaar alsnog onverwachts toe-
slaat. Een dreiging die misschien te vergelijken is met die van de 
onzekerheden tijdens een oorlog. 

Daar moest meneer Wim van den 
Heuvel aan denken. Wij kennen 
Wim als de puzzelaar die normaal 
gesproken in de huiskamer van In 
De Boomtak boven de puzzelstuk-
jes te vinden is. Hij dacht terug aan 
het wereldberoemde gedicht van 
een uiteindelijk in de Eerste Wereld-
oorlog gesneuvelde Amerikaanse 
soldaat, in dienst van het vreem-
delingenlegioen van Frankrijk. In  
tegenstelling tot die soldaat Alan 
Seeger, de auteur van 'Rendezvous 
with death', heeft Wim duidelijk 
geen afspraak met de Dood, maar 
vond de tekst zo toepasselijk, dat 
hij zich erdoor heeft laten inspire-
ren en het Engelse origineel heeft 
omgewerkt tot zijn coronagedicht:

Coronavirus

Ik heb geen afspraak met de Dood
ook geen vooringenomen tijd en 
plaats
als de verlangde lente nadert
en vele bloesems vullen de lucht

Ik heb geen afspraak met de Dood
maar als een slang onder het gras
sluipt hij ongezien naderbij
en verzwakt onze hele maatschappij

Ik heb geen afspraak met de Dood
als hij willekeurige handen 
vastneemt
en leidt hun naar zijn Duistere land
in de warme opkomende lentezon

Ik heb geen afspraak met de Dood
maar als een slang onder het gras
ongeacht de persoon, verpest hij ons 
met zijn virus
terwijl de eerste lentebloemen zich 
laten zien

Voor wie graag het origineel wil lezen: www.wereldoorlog1418.nl/corner/alan-seeger.html 

Exit COVID-19
Wie weet, is het beter in liefde op  
te gaan
en omarm de goede en slechte tijden
waar de hartslag brengt ons in een 
diepe slaap
het ontspannen wakker worden,  
ons dierbaar is

Ik heb geen afspraak met de Dood
niet in de vierentwintig uur
zeven dagen van de week 
maatschappij
en maar hopen, dat hij mij 
onopgemerkt voorbij sluipt

 Wim van den Heuvel

 Chris Oomes
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Voor wie graag het origineel wil lezen: www.wereldoorlog1418.nl/corner/alan-seeger.html 

De Stationsstaat is vanaf 1870 aangelegd als verbindingsweg tussen 
het station en het centrum van de stad. Het werd een belangrijke 
straat, getuige de fraaie herenhuizen en prachtige fabrikantenvilla’s 
die in de straat gebouwd werden. Dat er goed geld werd verdiend 
blijkt wel uit de twee voormalige bankgebouwen die eraan liggen. 
Het geld moest rollen, en niet alleen naar banken. Ook de overheid 
pikte haar graantje mee en bouwde het rijksbelastingkantoor in 
1904 op nummer 45.

Voormalig kantoor ‘RIJKSBELASTINGEN‛

Het kantoor bestaat uit een recht-
hoekig voorgebouw aan de straat-
zijde en een achterhuis, verbonden 
door een brede corridor. Het heeft 
daardoor een L-vormige platte-
grond. Het achterhuis is niet rijks-
monumentaal. Het voorgebouw 
is wat strakker dan de meeste 
rijksmonumenten in de Stations-
straat die voor 1900 gebouwd zijn. 
Er zijn volgens de beschrijving van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed twee gevelstenen met de 
namen F.v.d.H. en C.F. van Hoof met 
de datum 1-11-1904 aangebracht. 
Het is curieus dat de bekende Til-

burgse architect Cees van Hoof met 
een gevelsteen zijn stempel op dit 
gebouw had gezet, deze gevelste-
nen zijn inmiddels wel verdwenen.

Het pand heeft drie bouwlagen. Op 
de begane grond is de ingang aan 
de linkerkant in een ondiep portiek 
met een dubbele toegangsdeur, 
toegankelijk via twee hardstenen 
traptredes. Boven de deur zie je 
een driedelig gemetseld boven-
licht waarin glas-in-lood in de art 
nouveau stijl. Op het portiek na 
heeft het gebouw een symmetri-
sche indeling. Het middelste deel 

van de voorgevel heeft op de be-
gane grond twee smallere raam-
partijen, daarboven een driezijdig 
balkon met een hardstenen vloer, 
een smeedijzeren balustrade en 
een dubbele toegangsdeur met 
zijlichten. Iets daarboven zien we 
het opschrift 'RIJKSBELASTINGEN', 
met hoofdletters aangebracht in 
het hardsteen. Boven het portiek 
en boven iedere raampartij zijn 
boogfriezen gemetseld met gele 
baksteen.

De derde bouwlaag wordt gedekt 
door een zogenaamd mansardedak. 
Deze dakvorm wordt ook wel Fran-
se kap genoemd, naar de Franse ar-
chitect François Mansarde die deze 
geknikte dakvorm ontwierp. Bij een 
mansardedak is het onderste deel 
van het schuine dak steiler dan het 
bovenste deel. Het mansardedak 
wordt aan weerszijde geflankeerd 
door rechthoekige torens met 

hoogopgetrokken torendaken, be-
kleed met schubleien en bekroond 
door ijle spitse zinken versieringen. 
Tussen de torenpartijen nog twee 
kleine dakkapellen en twee later 
aangebrachte veluxramen.  

De rijksmonumentale waardering 
van dit gebouw wordt als volgt 
beschreven: ”Het voormalige be-
lastingkantoor heeft algemeen be-
lang. Het pand heeft cultuurhisto-
risch belang als voorbeeld van een 
sociaal-economische ontwikkeling, 
namelijk de bouw van rijk gedetail-
leerde kantoren binnen de bestaan-
de stedelijke structuur en is tevens 
van belang als voorbeeld van de 
typologische ontwikkeling van het 
kantoorgebouw. Architectuurhis-
torisch is het van belang vanwege 
de stijl en de detaillering in een 
regionale variant van het eclecti-
cisme en vanwege de plaats in het 
werk van de architect Van Hoof. 
Het gebouw is belangrijk vanwege 
de gaafheid van het exterieur.”

Het belastingkantoor is in 1999 ver-
huisd. In het gebouw vestigde zich 
later Bureau Huisvesting en mo-
menteel worden in dit pand kamers 
verhuurd.

 Wil Verheggen
 Han van den Berg

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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“Het is gewoon heel fijn, mooi én vooral leuk om iets voor je stad te 
kunnen betekenen.” Dat vat meteen samen waarom de nieuwe wijk-
regisseur Chris Liebregts voor deze functie heeft gekozen. Hij is een 
Tilburger in hart en ziel en na jarenlang de Reeshof als wijkregisseur 
onder zijn hoede te hebben gehad, heeft hij sinds 1 juni dit jaar het 
stokje overgenomen van Bianca van Oirschot in Centrum-West. 
Zij is na acht jaar werken in dit deel van het stadshart nu regisseur 
in de wijk Groenewoud.
 
In iedere wijk in Tilburg is zowel een omgevingsmanager als een 
wijkregisseur aangesteld. Waar de omgevingsmanager beleidsmatig 
bezig is met de langere termijnvisie en langdurige projecten, richt de 
wijkregisseur zich op het nu. Praktische zaken zoals overlast op allerlei 
gebied, bemiddelen tussen gemeente en burgers en tussen burgers en 
ondernemers en kortlopende projecten zoals de nieuwe uitstallingen-
wet. Veelal gericht op het verfraaien (bijvoorbeeld kunst in de openbare 
ruimte) én leefbaar houden van het openbare gebied. 
Het is zeker níet de bedoeling om voor ieder geval van overlast de 
regisseur te bellen of mailen, daarvoor kun je terecht bij het Centraal 
Meldpunt, de BuitenBeter app en de politie. De regisseur houdt zich 
bezig met complexere gevallen die meer tijd kosten en overlegt tussen 
verschillende partijen om het op te lossen, of in ieder geval te verbete-
ren. Hij heeft nauwe contacten met gemeente, politie, boa’s en bijvoor-
beeld ook aannemers die projecten uitvoeren.

Bianca van Oirschot
Een goed voorbeeld waar Bianca de laatste jaren mee bezig is geweest, 
zijn de blauwe parkeervakken als een van de oplossingen voor het 
stallen van fietsers en scooters/brommers. De gemeente wil graag dat 
mensen op de fiets naar het centrum komen, maar dat zorgde voor 
overlast en een rommelig aangezicht door de overal gestalde rijwielen. 
Dus zijn de blauwe vakken bedacht voor fietsen en aan de rand van de 
winkelgebieden voor de scooters en brommers. Zo werd het gemoto-
riseerde verkeer meer uit de winkelgebieden gehouden en staan de 
fietsen grotendeels geconcentreerd op en bij de blauwe vakken. Daar 
moest iedereen aan wennen, maar de overlast is beduidend afgenomen 
voor zowel de ondernemers als de bezoekers. 

Het laatste project dat Bianca in Centrum-West begeleidt is de nieuwe 
entree naar de stad, vanaf het station door de Stationsstraat. “Om men-
sen die aankomen de stad in te trekken is er een ontwerp gemaakt door 
kunstenaars dat hopelijk dit najaar wordt gerealiseerd. De foto geeft 
een impressie daarvan, het wordt lichtgevend dus vooral ’s avonds een 
prachtige entree.” 

Chris Liebregts
Chris is met zijn neus in de boter gevallen. In dit toch al bijzondere jaar, 
waar allerlei nieuwe uitdagingen ontstaan doordat zo veel mensen 
zoveel thuis zijn, heeft hij nu ook nog tijdelijk de Piushaven als werkge-
bied erbij. Net nu er flinke problemen zijn met grote groepen jongeren 
die tot diep in de nacht voor geluidsoverlast zorgen en heel veel rotzooi 
achterlaten. Daar komt zijn jarenlange ervaring met jongeren in de 
Reeshof goed van pas. Hij biedt samen met de ContourdeTwern bijvoor-
beeld trainingen aan hoe om te gaan met jongeren en hij stond aan de 
basis van de oprichting van het JTT, het Jongeren Toezicht Team dat nu 
in de hele stad werkzaam is. 

De kersverse wijkregisseur heeft zin in zijn nieuwe klus. ”Het stadshart 
is weer echt anders dan een woonwijk, met naast wonen, recreëren 
en werken ook horeca en andere ondernemingen. Een hele belangrijke 
omgeving waar veel wordt gebouwd en waar mobiliteit altijd een issue 
is, gekoppeld aan milieueisen en toegankelijkheid.” Chris vindt het heel 
belangrijk om altijd goed te luisteren. “Met ieder probleem dat burgers 
belangrijk vinden gaan we echt serieus om, we doen altijd ons best 
om te kijken of het kan wat ze willen, maar kunnen niet alles voor 
elkaar krijgen.”

Voor bewoners van Centrum-West zijn Chris Liebregts en 
omgevingsmanager Bart van Dalen te bereiken via:
• chris.liebregts@tilburg.nl / 06-53839949 
• bart.van.dalen@tilburg.nl / 06-15881823

Nieuwe wijkregisseur gaat uitdagingen aan in het stadshart

Bianca van Oirschot en Chris Liebregts

GEMEENTENIEUWS
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wijkregisseur aangesteld. Waar de omgevingsmanager beleidsmatig 
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Het is zeker níet de bedoeling om voor ieder geval van overlast de 
regisseur te bellen of mailen, daarvoor kun je terecht bij het Centraal 
Meldpunt, de BuitenBeter app en de politie. De regisseur houdt zich 
bezig met complexere gevallen die meer tijd kosten en overlegt tussen 
verschillende partijen om het op te lossen, of in ieder geval te verbete-
ren. Hij heeft nauwe contacten met gemeente, politie, boa’s en bijvoor-
beeld ook aannemers die projecten uitvoeren.

Bianca van Oirschot
Een goed voorbeeld waar Bianca de laatste jaren mee bezig is geweest, 
zijn de blauwe parkeervakken als een van de oplossingen voor het 
stallen van fietsers en scooters/brommers. De gemeente wil graag dat 
mensen op de fiets naar het centrum komen, maar dat zorgde voor 
overlast en een rommelig aangezicht door de overal gestalde rijwielen. 
Dus zijn de blauwe vakken bedacht voor fietsen en aan de rand van de 
winkelgebieden voor de scooters en brommers. Zo werd het gemoto-
riseerde verkeer meer uit de winkelgebieden gehouden en staan de 
fietsen grotendeels geconcentreerd op en bij de blauwe vakken. Daar 
moest iedereen aan wennen, maar de overlast is beduidend afgenomen 
voor zowel de ondernemers als de bezoekers. 

Het laatste project dat Bianca in Centrum-West begeleidt is de nieuwe 
entree naar de stad, vanaf het station door de Stationsstraat. “Om men-
sen die aankomen de stad in te trekken is er een ontwerp gemaakt door 
kunstenaars dat hopelijk dit najaar wordt gerealiseerd. De foto geeft 
een impressie daarvan, het wordt lichtgevend dus vooral ’s avonds een 
prachtige entree.” 

Chris Liebregts
Chris is met zijn neus in de boter gevallen. In dit toch al bijzondere jaar, 
waar allerlei nieuwe uitdagingen ontstaan doordat zo veel mensen 
zoveel thuis zijn, heeft hij nu ook nog tijdelijk de Piushaven als werkge-
bied erbij. Net nu er flinke problemen zijn met grote groepen jongeren 
die tot diep in de nacht voor geluidsoverlast zorgen en heel veel rotzooi 
achterlaten. Daar komt zijn jarenlange ervaring met jongeren in de 
Reeshof goed van pas. Hij biedt samen met de ContourdeTwern bijvoor-
beeld trainingen aan hoe om te gaan met jongeren en hij stond aan de 
basis van de oprichting van het JTT, het Jongeren Toezicht Team dat nu 
in de hele stad werkzaam is. 

De kersverse wijkregisseur heeft zin in zijn nieuwe klus. ”Het stadshart 
is weer echt anders dan een woonwijk, met naast wonen, recreëren 
en werken ook horeca en andere ondernemingen. Een hele belangrijke 
omgeving waar veel wordt gebouwd en waar mobiliteit altijd een issue 
is, gekoppeld aan milieueisen en toegankelijkheid.” Chris vindt het heel 
belangrijk om altijd goed te luisteren. “Met ieder probleem dat burgers 
belangrijk vinden gaan we echt serieus om, we doen altijd ons best 
om te kijken of het kan wat ze willen, maar kunnen niet alles voor 
elkaar krijgen.”

Voor bewoners van Centrum-West zijn Chris Liebregts en 
omgevingsmanager Bart van Dalen te bereiken via:
• chris.liebregts@tilburg.nl / 06-53839949 
• bart.van.dalen@tilburg.nl / 06-15881823

Nieuwe wijkregisseur gaat uitdagingen aan in het stadshart

Bianca van Oirschot en Chris Liebregts

GEMEENTENIEUWS
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Als de vlag uithangt, zijn we open
Nog net op het randje van het verspreidingsgebied van deze krant 
zit de unieke boekhandel 'Het Boekenschop', waar 15 vrijwilligers 
zich voor het goede doel inzetten. Onder hen de grondlegger van 
deze veelbezochte tweedehandsboekenwinkel: José van Lieshout. 
Benieuwd naar haar verhaal hoe het zo gekomen is en wat haar 
rol hierin is geweest, stap ik de van boven tot onder met boeken 
gevulde winkel aan de Bredaseweg binnen.

Geboren en getogen in Tilburg, 
noemt José zichzelf een 'ouwe Hei-
kanter'. Deze achtergrond verklaart 
ook de bijzondere naam van de 
winkel. Het begon allemaal bij haar 
thuis, waar boeken voor het goe-
de doel werden verzameld in 'het 
schop'. Zo noemt de echte Tilbur-
ger het schuurtje dat veel mensen 
vroeger achter het huis hadden. 
Het maakt ook meteen duidelijk 
waarom het niet 'de', maar 'het' 
Boekenschop is.

José was 15 jaar geleden actief bij 
het Kindervakantiewerk in ’t Zand 
en daar was altijd geld nodig. De 
boeken die thuis waren vergaard 
werden meegenomen naar de Til-
burgse Meimarkt en later ook naar 

de 'Boeken rond het Paleis'. Dat 
werd al snel een jaarlijkse traditie 
waar het hele gezin van José en een 
aantal vrienden aan meewerkten. 
De voorraad boeken groeide en 
groeide en ook veel andere boe-
kenmarkten werden bezocht. De 
volgende stap was het betrekken 
van een antikraakpand aan het 
Wilhelminapark voor de regulie-
re verkoop van boeken. Acht jaar 
geleden is de winkel verhuisd naar 
het pand aan de Bredaseweg, niet 
ver van de kruising met de Ring-
baan West.

Inmiddels was er ook een bestuur 
gevormd. Voor allerlei zaken, zoals 
huurcontracten en energierekenin-
gen, was een rechtspersoon nodig 

en dat werd een stichting zonder 
winstoogmerk. Na aftrek van de 
kosten gaan dan ook alle opbreng-
sten naar goede doelen. Bijvoor-
beeld naar Pater Poels en de Voed-
selbank. Op de website van Het 
Boekenschop is een indrukwekken-
de lijst te vinden met allerlei orga-
nisaties waaraan een schenking is 
gedaan. Ook deze wijkkrant is dit 
jaar gesponsord door Het Boeken-
schop en is daar heel blij mee.

De verkoopprijzen liggen in alle 
gevallen ver onder de commercië-
le prijzen, zelfs als het boeken be-
treft die nog verpakt en ongelezen 
zijn. Die prijs wordt door ervaren 
vrijwilligers bepaald op basis van 
de vraag, door te kijken naar het 
aanbod op internet. Ook de popu-
lariteit en de staat van dienst van 
een boek speelt een rol, sommige 
schrijvers en titels of onderwerpen 
zijn opeens hot. Kinderboeken 
worden vaak voor niet meer dan 
0,50 tot 2,50  euro aangeboden. 
Het aanbod van boeken is groot, 
wat ook blijkt als we achter in de 
zaak staan, waar veel dozen en sta-
pels boeken klaar liggen om gesor-
teerd en geprijsd te worden voor-
dat ze in de winkel worden gezet. 
Studieboeken en encyclopedieën 
worden niet aangenomen.

Deze boekhandel kent heel veel 
trouwe klanten en dat verbaast mij 

ook niet nadat ik een rondleiding 
heb gehad door de winkel: lopend 
langs alle rekken waar ontelbare 
boeken keurig gesorteerd naar alle 
denkbare onderwerpen staan, ben 
ik diep onder de indruk van alles 
wat ik gezien heb. Volgens José 
de grootste en best gesorteerde 
boekhandel van heel Brabant, met 
veel bezoekers, ook uit Breda, Den 
Bosch, Eindhoven en zelfs uit Bel-
gië. Ik ga dan ook niet zonder een 
aankoop naar huis en neem me 
voor hier vaker naar binnen te lo-
pen. De winkel is 6 dagen per week 
open van maandag t/m vrijdag van 
13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur, oftewel: als 
de vlag uithangt.

 Clemens Audenaerd
 Han van de Berg

José van Lieshout in haar element
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Zomerse spaghetti met bloemkool  
en kappertjes
Er komt vast wel weer zo'n periode zoals nu, dat je het liefst de hele dag in de ijskast 
wil gaan zitten. Van de week een heerlijk recept gevonden uit de Engelse keuken en 
gelijk uitgeprobeerd. Het is een heerlijk recept voor de komende tijd met dat warme 
weer. Heel verrassend, een pastasaus van rauwe bloemkool. Het klink gek, maar het is 
geweldig. Vegetarisch en toch heel apart en reuze smaakvol.

Ingrediënten 
400 gr volkoren spaghetti
1 teen knoflook
300 gr bloemkoolroosjes
12 gepelde walnoothelften
4 grote kastanjechampignons                               
½ schil van een biologische citroen, geraspt          
2 el uitgelekte kappertjes            
3 el extra vergine olijfolie
½ tl rode wijn azijn                                                  
3 el grof gehakte krulpeterselie                   
50 gr geraspte verse Parmezaanse kaas
zeezout, peper

Benodigdheden: foodprocessor of keukenmachine
(of je koopt de bloemkool kant-en-klaar in korrels: "bloemkoolrijst", en snijdt de andere 
ingrediënten zelf gewoon heel fijn).

Bereiding
• Doe de pasta in een grote pan met kokend water en kook hem met wat zeezout in de 

aangegeven tijd beetgaar.
• Pel de knoflook en leg het teentje 3 minuten in kokend water.
• Raspt de helft van de schil van de biologische citroen.
• Doe de volgende ingrediënten in de kom van de foodprocessor: bloemkoolroosjes, 

walnoten, kastanjechampignons, citroenrasp, uitgelekte kappertjes, gewelde knoflook en 
een snuf zout.

• Maal alles tot de bloemkool eruitziet als quinoa of couscous.
• Verwijder het mes van de keukenmachine en roer de olie en azijn erdoor.
• Haal de pasta van het vuur, bewaar 3 eetlepels van het kookwater en giet de pasta af.
• Doe hem weer terug in de hete pan en voeg het bewaarde kookwater en het 

bloemkoolmengsel toe.
• Schep alles goed om, proef en voeg zo nodig meer zout, peper en/of citroenrasp toe.

Serveer met de fijngehakte peterselie en geraspte  
Parmezaanse kaas.

Eet smakelijk!

Uit Geerts 
receptenboek

DE ZOOMER 
OPAON

Mar vur dèk vèdders gao, moek 
irst wè rèègtzètte öt men verhaol 
van de vurrege keer. Van die 
ònkondeging van de geminte 
oover die 30 kielemeeter binne 
de ringbaone, is himmel niks 
terèègte gekoome. Allêeneg op 
den Heuvel èn bè ons veur op 
de Noordhoekring hèbbeze wèt 
ònpaasinge gedaaon. Êen rijbaon 
aafgesloote èn ònt begien van de 
straot hèbbeze op de wèg en gèèl 
rondje geschilderd meej dèrteg 
derin. Ik kan oe wèl zègge dèt 
en maotreegel is van flötjeshout. 
De ootoos èn de mooters rijener 
nòg nèt zo hard as irst. Dus bè 
deeze neemek men komplemènt 
òn de geminte mar wir trug, ze 
hèbbenet nie verdiend.

Mar naa wir oover die èèkeper-
sèssierupse. Aster oover ötgao 
witte verrèkkes goe, dègge in 
deeze tèèd nie de èèkebosse in 
moet gaon èn de straote meej 
veul èèkebôome lings moet laote 
ligge. Mar dè gao nie aatij. Want 
ge kunt in deeze tèèd umdèt goej 
weer is eindelek nòr bèùte, mar 
ge wilt nie nòr bèùte umdègge 
peur hèt van de braandhaore 
van die bisjes. Mar de geminte 
(daor hèdde ze wir) perbeerter 
wè òn te doen. Meej en grôot 
zèùgapperaat zèn ze in de buurt 
van schoolen èn ziekenhèùze 
die rupseniste öt de bôomen 
ònt haole. In de bosse koomeze 
nie èn agge zonnen bôom in 
oewe tèùn hè staon, moete zèllef 

COLUMN THEO VAN IERSEL

mar zien dègge die bisjes kwèèt 
ròkt. Dus wè doede dan, ge 
perbeerter vur te zörrege dègge 
die braandhaore nie op oew lèèf 
krèègt. Want as dè is hèdde en 
nòg en groter perbleem, hoe 
krèèder die wir aaf. De geminte 
gift oe dan de raod om ene 
plèùzeroller òf plèkbaand te 
gebrèùke. Stèlt oewèège dès 
veur. Plèkbaand op oew èèreme 
ènneter dan aaftrèkke. Ik hèb 
mèn vrouw wèlles zien kèèke 
asse ònt harse waar, ommet 
oovertòllege haor op der bêene 
wèg te haole. Vòlleges mèn vuult 
dè nie fèèn ak ze dan beezeg zie. 
Dus dè vurstèl van de geminte 
ommet meej plèkbaand te doen, 
dè laotek mar aachterweege. 
Èn wè dènkte akket wèl zu 
doen, dan trèk ik dè bietje haor 
van menèège dèk naa op men 
èèreme hèb staon, der ok nòg 
meej aaf. Dan zèèk zo kaol as en 
lèùs èn dè ongedierte wilde ok 
nie op oew lèèf. Nèè, gewoon 
èfkes onder den does èn al oew 
kleere in de waas, dè hèllepet 
biste.

Ik haawer naa oover op. Et 
zonneke schènt nòg aatij. Dörum 
lôopen we op ons gemakske nòr 
et T-hèùs int Spoorpark om daor, 
zonder rupse èn verbèraozende 
ootoos èn mooters, en lèkker 
kaaw pilske te vatte.

Houdoe war,
Teejooke.

Ak deeze kòllem zit te schrèève vuulek dè de zoomer in 
òntòcht is. Men èèreme, mene kòp èn men bêene jêûken as 
de pèst. Et waar giestere goej weer, dus zèmme en èndje wiste 
fietse dur de bosse op Görp. Mar dè hamme beeter nie kunne 
doen in ons kòrte bruukske èn ons hèmsmouwe. Nie dur de 
bosse teminste, we han beeter de haaj op kunne gaon. Want 
die èèkepersèssierupse hèbbener meej der braandhaore èn de 
wènd dieter ston en hèl van gemòkt. Mar jè, van den aandere 
kaant ist wèl et têeke dèmme bekaant òn de zoomer zitte.
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Zomer in de Noordhoek 2020

Na maanden van sluiting en beperkingen is wijkcentrum In De 
Boomtak vanaf 1 juli weer volop aan de slag gegaan. Dit jaar ook 
geen zomersluiting tijdens de schoolvakantie; we zijn veel te blij 
dat er weer allerlei gezellige dingen gedaan kunnen worden!

Alle activiteiten zijn in principe weer mogelijk, ook binnensporten zoals 
biljarten, koersbal en yoga. Wel zijn er nog spelregels. De belangrijkste 
zijn natuurlijk: blijf thuis bij gezondheidsklachten, houd je aan de 
hygiënemaatregelen en vooral: houd anderhalve meter afstand. Deze 
laatste maatregel kan betekenen dat er bij een activiteit een maximum 
wordt gesteld aan het aantal deelnemers. 

Nog niet alle activiteiten zullen in juli en augustus weer worden opgestart. 
Sommige clubs of organisaties kiezen ervoor om te wachten tot 1 
september. Ook Restaurant de Eetery blijft nog tot september gesloten. 
De wandelingen, fietstochten en de handwerkgroep zijn in juni al weer 
opgestart. Daarnaast zijn er juist weer extra zomeractiviteiten, buiten 
het reguliere schema om. Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant zijn 
nog niet alle details bekend. Twijfel je of jouw clubje of activiteit wel of 
niet doorgaat, bel dan even met In De Boomtak, 013-5430920 of kijk op 
de raamposters. 

Openingstijden
Van 13 juli tot en met 21 augustus zal In De Boomtak iedere ochtend 
geopend zijn voor vrij biljarten en vrije inloop voor koffie en thee. Bij 
de prikpost kun je terecht op maandag, woensdag en vrijdag in de 
ochtend. ’s Middags en ‘s avonds is het wijkcentrum alleen geopend als 
er geplande activiteiten zijn.

Zomer in de Noordhoek
Iedere maandag vindt een zomeractiviteit plaats voor maximaal 20 
deelnemers. Vooraf aanmelden is vereist. Op 13 juli starten we met 

een zomerse bingo. Op 20 juli en 17 augustus vindt een zomerse lunch 
plaats. Op 27 juli gaan we ’s ochtends naar buiten om te jeu-de-boulen. 
Binnen kan koersbal gespeeld worden. Op maandag 3 augustus gaan 
we picknicken in het Spoorpark. En op dinsdag 11 augustus is er een 
gezellige muziekmiddag op het terras. 

Ouderenmiddag
In juni is ervaring opgedaan met de ouderenmiddag in een andere 
vorm. Geen maandelijkse grote bijeenkomst met levende muziek, maar 
wel wekelijkse ‘koffiekransjes’ met een kleinere groep. In juli en augustus 
zal iedere donderdagmiddag zo’n bijeenkomst plaats vinden, van 14.00 
tot 16.00 uur. Maximaal 20 deelnemers; kosten € 2,50 voor koffie of thee 
met iets lekkers. Je kunt je vooraf aanmelden bij Sonja In De Boomtak. 

Repair Café
In juli slaan we nog een keer over, maar op zaterdag 15 augustus staan 
de vrijwilligers van het Repair Café weer vanaf 13.00 uur klaar om gasten 
met kapotte spullen te ontvangen. Mogelijk zal er wel sprake zijn van 
een wat kleinere opzet i.v.m. de  anderhalvemetermaatregel en de 
beperkte ruimte.

Samen zijn en samen doen
Deze zomer zal toch anders zijn dan andere zomers. Wij hopen veel 
gasten in wijkcentrum In De Boomtak te kunnen ontvangen en hun 
een prettige middag of uurtje buiten de deur te kunnen bieden. Als we 
elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven en aandacht voor elkaar 
hebben, dan zal het ook met beperkende maatregelen best lukken. 
Want gezondheid en het vermijden van het risico op coronabesmetting 
blijft natuurlijk voorop staan. Fijne zomer! 

 Francis Huisman

 

Datum Activiteit Tijd Kosten

13 juli Zomerse Bingo 14.00-16.00 € 4,00 incl. koffie

20 juli Zomerse lunch 12.30-14.30 € 5,00

27 juli Jeu-de-boules en koersbal 10.30-12.30 € 3,00 incl. koffie

03 augustus Picknick in het Spoorpark 12.30-14.30 € 5,00

11 augustus (let op dit is op een dinsdag) Terrasmiddag met muziek 14.00-16.00 gratis

17 augustus Zomerse lunch 12.30-14.30 € 5,00
 
Voor de deelname aan de activiteiten  
van Zomer in de Noordhoek gelden de 
volgende regels:

• Per activiteit kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Vol is vol!
• Vooraf meld je je aan via In De Boomtak
• Bij binnenkomst van de deelnemers wordt een gezondheidscheck gedaan.
• Heb je koorts, moet je hoesten of niezen, dan kan je niet aan de activiteit deelnemen
• De 1,5 meter geldt ook hier

Wijkcentrum In de Boomtak  
is weer helemaal 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
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