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Onze wijk is een hotel rijker, een fietsenhotel welteverstaan. Te-
gelijkertijd raakt de Noordhoek een interieurwinkel kwijt. Hoe 
dat kan? Op de locatie van de voormalige Carpetright aan de Bre-
daseweg is vanaf september de AFAC gevestigd, de gemeentelijke 
locatie waar verkeerd gestalde fietsen tijdelijk onderdak krijgen.

Van tapijt naar fietsenhotel

De Algemene Fiets Afhaal Centrale 
(AFAC) zat lange tijd bij de Pius-
haven, in een behoorlijk aftands 
pand aan de Koopvaardijstraat. 
Dit pand is inmiddels verkocht, 
waarschijnlijk om er nieuwbouw 

neer te zetten, en dus moest de ge-
meente op zoek naar een nieuwe 
centraal gelegen locatie. Hierdoor 
kwam het pand naast Turks café La 
Rocha in beeld, waar tot voor kort 
Carpetright gevestigd was. Deze 

interieurwinkel is inmiddels neer-
gestreken aan de Bosscheweg. 

Ruim 5000 fietsen 
Tilburgers van wie de fiets is ge-
ruimd door de gemeente kunnen 
zich dus voortaan melden aan de 
Bredaseweg. Volgens cijfers van 
de gemeente zijn dat er nogal 
wat: ruim 5000 per jaar. Dit zijn 
fietsen die verkeerd gestald zijn, 
de doorgang voor bijvoorbeeld 

voetgangers of hulpdiensten be-
lemmeren of verweesd zijn ach-
tergelaten. Opmerkelijk genoeg 
haalt maar iets meer dan de helft 
van de eigenaren zijn fiets weer op. 
De achtergebleven fietsen gaan na 
verloop van tijd naar La Poubelle 
en krijgen daar een tweede leven. 
De administratiekosten voor het 
terugkrijgen van je eigen fiets zijn 
overigens 10 euro. Meer info op 
www.tilburg.nl/fiets

  Chris Oomes

Restaurant de Eetery komt terug  
bij het wijkcentrum

14

Nieuwe samenwerkingsvormen  
in Vormenrijk

13

De veerkracht in de 
Willem II-straat

2 9
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Iedereen met een fiets is vast wel eens bij Ton van de Klundert geweest voor een reparatie of een nieuwe tweewieler. Monique van  
de Klundert, schoondochter van Ton van de Klundert, runt het bedrijf en is naar eigen zeggen altijd aanwezig, beheert de winkel en de 
administratie en als het nodig is helpt ze ook in de werkplaats. De zaak bestaat dit jaar 85 jaar. Monique, een echte Kruikenzeiker, vertelt 
over de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf aan het Watertorenplein.

Wie jarig is trakteert

Rijwielhandel Ton van de Klundert 85 jaar

In 1935 is de zaak begonnen als 
smederij, opgericht door Christ 
van de Klundert. Na zijn overlij-
den zet zijn vrouw Sjaan in 1951 de 
winkel voort. Ondertussen was het 
assortiment van de winkel uitge-
breid met huishoudelijke artikelen. 
In 1965 neemt hun zoon Ton de 
zaak over. Het bedrijf blijft groeien 
en in 1983 wordt er een tweede 
filiaal geopend aan het Paletplein. 
Op 1 januari 2006 neemt zijn zoon 
Chris samen met schoondochter 
Monique de zaken over en worden 
de taken zo verdeeld dat Chris op 
het Paletplein de winkel draait met 
twee monteurs en Monique idem 
op het Watertorenplein.

 
Dat moet gevierd worden
Tijdens mijn bezoek maak ik kennis 
met Jochem, 22 jaar, die vanuit de 
werkplaats het gesprek volgt. “De 
volgende generatie loopt al rond”, 
wijst Monique, en Jochem beaamt 
dat hij graag aan fietsen, en nog 
liever aan bromfietsen sleutelt en 
op termijn de zaak wil overnemen. 
"De winkel en werkplaats in onze 
wijk worden vooral bezocht door 
bewoners uit de wijk en is in die 
zin ook een echte buurtwinkel."  
In 2010 is het 75-jarig jubileum 
gevierd met een groot feest en 
is er destijds ook een boekje 
uitgegeven met de sprekende 

titel 'Kekt us wettie glundert'. Het 
boekje is een boeiend relaas van 
een familie, van een zaak en van 
een vervoermiddel. Er wordt in 
beschreven hoe drie generaties 
Van de Klundert en hun vrouwen, 
het bedrijf met hard werken 
hebben opgebouwd. Dit jubileum 
willen ze vooral vieren door iets 
voor de klanten te doen. "Als je 
85 jaar bestaat mag er getrakteerd 
worden en dat gaan we doen in  
de periode van 1 tot en met  
31 oktober 2020 op beide zaken." 

  Clemens Audenaerd
 Han van den Berg

Traktaties:
1.  Brengt u uw fiets tussen 1 en 31 oktober 

2020 voor reparatie, dan krijgt u een 
kleine attentie bij het afhalen van de 
fiets als de kosten boven de € 20,00 zijn. 

2.   Koopt u in deze maand een nieuwe 28 
inch fiets, dan krijgt u bij aflevering een  
restaurantbon van Karakter Tilburg in 
de Beukenstraat en kunt u daar van een  
heerlijk diner genieten. 
(de bon is niet inwisselbaar voor geld)

3.  Koopt u in deze maand een nieuwe  
kinderfiets, dan krijgt uw kind een  
leuke attentie.

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek. 

Contact
  wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 
  www.stichtingnoordhoek.nl

  wijkkrantdenoordhoek 
  @Wijk_Noordhoek

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

Oplage
5.000 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 8 oktober naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Fietsen
't is niet vervuilend, 't is gezond
overal rij ik met mijn fietske rond
door weer en wind gereden
blijf ik fit in lijf en leden

soms wind tegen
dan is alles geven
met de wind in de rug
zo weer heen en zo weer terug

met een vaste tred
in 't juiste verzet
kilometers maken
rondgedraaid die pedalen

met regen is het even balen
ik vraag me af of ik het wel zal halen 
met de warmte van de zon is 't fijn 
rustig kijken naar het landschap
in volle zonneschijn

't fietske brengt me overal
waar ik wezen moet
fietsen, fietsen, fietsen maar
fietsen 't doet je goed

Fietsgroetjes,
Rinie Huijbregts
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Rotte kies weg, maar wat komt ervoor terug?

Dat je beter af bent zonder rotte kies, blijkt wel aan de Utrechtsestraat, 
hoek Spoorplaan. Daar verdween eind vorig jaar het afgetrapte 
bedrijfspand van Saray Meubels, dat er jarenlang verwaarloosd bij 
lag. Een flink open terrein kreeg de buurt er -tijdelijk- voor terug. 
Maar wat komt er uiteindelijk in deze Tilburgse tuin?

Deze vraag is makkelijker gesteld 
dan beantwoord. Op de locatie ko-
men woningen, dat is zeker. Maar 
wat voor woningen? Huurappar-
tementen, dat is ook weinig ge-
waagd. Met de huidige woning-
krapte en de flinke huurprijzen 
die hierbij horen is grootschalige 
verhuur zeer lucratief voor een 
ontwikkelaar. 

Ook voor deze locatie zijn al ver-
schillende plannen gemaakt. Mar-
griet Schoenmakers, bewoonster 
van de Utrechtsestraat, bewaart 
een verzameling artikelen over de 
nieuwbouw. Rode draad is dat de 
diverse ontwikkelaars er veel ap-
partementen of studio's op een 
klein oppervlak willen bouwen. De 
buurt was hier niet over te spre-
ken, vooral omdat veel kleine laag-
waardige wooneenheden nogal uit 
de toon vallen in de fraaie Noord-
straat en Utrechtsestraat. Aanpas-
sing op aanpassing volgden elkaar 
op, waardoor de sloop en de her-
ontwikkeling steeds langer duur-
den. Een zoektocht op internet en 
navraag bij de gemeente brengt 
enige duidelijkheid. CAIRN is de  
ontwikkelaar van het toekomstige 
woonblok. Het bedrijf is gevestigd 
aan de Zuidas te Amsterdam en 
heeft als belangrijkste blikvanger 
de herontwikkeling van de voor-

malige Bijlmerbajes tot wooncom-
plex in portefeuille. In onze wijk 
wil het bedrijf 82 appartementen 
laten bouwen rondom een soort 
van binnenhof. Hier komt ook par-
keergelegenheid. 

De klus wordt gedaan door het 
Brabantse bedrijf Nieuwenhui-
zen Daandels uit Uden. Dit is een 
bekende partij. Nieuwenhuizen 
heeft ook gebouwd aan de appar-
tementen aan de Noordhoekring. 
De ontwikkeling van dat complex 
heeft aardig wat stof doen opwaai-
en destijds en het woonblok heeft 
hier uiteindelijk de bijnaam 'De 
Worst' aan overgehouden.  

  Frank Vermeulen
 Chris Oomes Thuiszorg van Het Laar 

Langer zelfstandig wonen, het is 
mogelijk met Thuiszorg van Het Laar. 
Het Laar biedt mensen al  45 jaar de 
mogelijkheid te leven zoals ze dat zelf 
willen. Ook als u wat ouder wordt en 
het misschien wat minder makkelijk is 
om  vast  te  houden  aan  uw 
zelfstandigheid en leefstijl.  
Samen met Het Laar blijft u langer 
zelfstandig. Kijk op www.hetlaar.nl 
of bel met 013 465 77 00 om u aan 
te melden. 
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Jubilaris Niko de Wit onderscheiden met Tilburg Trofee

Al vijftig jaar werkt Niko de Wit met veel vakmanschap, inventiviteit 
en precisie als beeldend kunstenaar. Ter ere van dat jubileum is 
vrijdag 28 augustus een tentoonstelling over zijn oeuvre geopend in 
Luycks Gallery en zijn atelier aan de Noordhoekring 61. Tijdens die 
feestelijke opening werd Niko door wethouder Marcelle Hendrickx 
verrast met de Tilburg Trofee.

Tilburg
De trofee wordt uit naam van het 
college van B & W uitgereikt aan 
mensen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt op cultureel en maat-
schappelijk gebied. Niko voelt zich 
erg betrokken bij Tilburg en laat 
zich regelmaat kritisch uit over hoe 
het gemeentebestuur omgaat met 
monumenten en nieuwbouwpro-
jecten. Zoals wethouder Hendrickx 
het verwoordde: “Het was niet al-
tijd leuk om kritiek te ontvangen, 
maar Niko’s commentaar was altijd 
positief bedoeld. Dat soort inbreng 
en mensen hebben we hard nodig 
als gemeente.” Bijzonder detail is 
dat de kunstenaar zelf jaren gele-

den de trofee ontworpen heeft!
Niko studeerde in Tilburg aan de 
Academie voor Teken- en Hand-
vaardigheidsleraren. Het grootste 
deel van zijn veelzijdige werk kwam 
tot stand in zijn atelier en werk-
plaats in onze Bomenbuurt waar hij 
sinds 1976 woont en werkt, en zich 
thuis voelt tussen diverse andere 
bijzondere kunstenaars die hier 
wonen. En waarom in Tilburg na 
een jeugd in het prachtige monu-
mentale Bergen op Zoom? Tilburg 
heeft potentie om te groeien, er 
gebeurt hier veel op cultureel vlak 
en in onze stad wonen veel collegi-
ale kunstenaars die veel aan elkaar 
hebben.

Werk
Niko’s werk is zeer veelzijdig en om-
vat zowel monumentale bronzen 
sculpturen in openbare ruimtes, zo-
als de Dansende schildpadden in de 
Muzentuin, als kleinere beelden en 
abstracte penningen. Zijn inspiratie 
haalt hij onder andere uit alledaag-
se voorwerpen om hem heen. Zoals 
het intrigerende beeldje dat hij laat 
zien dat geïnspireerd is op een stek-
kerdoos en dat op vier verschillen-
de manieren kan worden neergezet 
en dan een heel ander aangezicht 
en gevoel geeft. “Een transformatie 
van plastic naar brons.” Hij zoekt in 
zijn werk vaak de grenzen van het 
evenwicht op en speelt met vor-
men door ze zo te combineren en 
te laten balanceren dat ze vanuit 
ieder gezichtspunt een ander beeld 
geven. Zowel in zijn atelier als in 
de galerie wordt een overzicht ge-
toond van werk uit de afgelopen 
halve eeuw, rond de 270 meest klei-
nere beelden en penningen. Daar-
naast worden zijn absurdistische 

stukken nog tot 22 november geëx-
poseerd in de LocHal op de begane 
grond aan de westkant. Niko denkt 
totaal niet aan pensioen op zijn 72e. 
“Ik ga meer doen met fotografie en 
blijf kleine beelden maken en… niet 
alles hoeft in brons te worden gego-
ten. Dat is te tijdrovend en kostbaar.”
  
Informatie
Zowel voor de galerie (Nieuw-
landstraat 31) als het atelier gel-
den de volgende openingstijden:  
donderdag en vrijdag van 13.00 tot  
18.00 uur, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur of op afspraak, 
bij voorkeur via de mail: info@ 
nikodewit.nl of info@luycksgallery.
com. Op www.luycksgallery.nl kun 
je ook lezen welke nevenactivitei-
ten plaatsvinden rondom de ex-
positie. Nog meer informatie is te  
vinden onder het kopje ‘nieuws’ op  
www.nikodewit.nl. 

  Fransje ter Doest
 Chris Oomes + Niko de Wit

'Dansende schildpadden' in de Muzentuin
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“De Boomstraat is echt de Jordaan van Tilburg”

Rob begon zijn carrière als bouw-
kundige op de bouwplaats. “In 
1979 was het ook crisis. Ik werkte 
mee aan het ontwikkelen van de 
tweede fase in De Blaak toen we 
te horen kregen dat er vanwege 
die crisis mensen weg moesten. Ik 
had toen al net voor mezelf beslo-
ten dat ik ander werk wilde gaan 
doen. Wat ik leuk vond was men-
sen begeleiden in het koopproces. 
Toen ben ik geswitcht naar de  
makelaardij.”

Crisis
“Ondertussen hebben we nog 
een aantal crisissen meegemaakt, 
waaronder de laatste een jaar of 
5, 6 geleden, die was wel heel hef-
tig en lang. We hadden tot die tijd 
een enorme groei: er werkten 11 
mensen op 3 kantoren. Door de 
crisis zijn we echter teruggegaan 
naar de basis en werk ik nu sa-
men met mijn zoon.” “En laten we 
Patricia niet vergeten”, vult zoon 
Tim Lupker aan. “Ik ken haar net 
zo lang als dat ik mijn broer en 
zus ken.” Net als zijn vader is ook 
Tim door een crisis de makelaardij 
ingerold. “Tijdens mijn studie heb  
ik altijd in kroegen gewerkt, dat 
werk vond ik erg leuk. Vervolgens 
vond ik een baan waarbij ik on-
dernemers kon begeleiden in de 
verkoop van horecapanden en 

-bedrijven. Dat heb ik zo’n vier 
jaar gedaan. Toen begon mijn va-
der aan me te trekken en heb ik 
de overstap gemaakt. Net op het 
moment dat de gehele huizen-
markt in elkaar begon te storten. 
Daar kreeg ik natuurlijk meteen de 
schuld van.”

Goede tijden
De gevolgen van de financiële crisis 
van 2008 waren voor de koopsec-
tor groot. Huizen stonden gemid-
deld 11 maanden te koop. Tim 
Lupker: “Die tijden zijn nu volledig 
veranderd. We hebben een door-
looptijd van 15 dagen van het in 
verkoop zetten tot verkocht zijn. 
Tijdens die crisis hadden we 125 
huizen in de verkoop staan en nu 
maximaal 25. We verkopen nu ook 
nog eens drie keer zoveel als toen. 
Als wij een woning in het seg-
ment tot 350.000 euro in de markt  
zetten krijgen we 50 tot 70 bezich-
tigingsverzoeken.”
 
Kapers op de kust
Die gewildheid brengt de make-
laars soms in een lastige spagaat, 
stelt Tim: “Onze opdrachtgevers 
zijn voor 90% verkopers. Voor die 
groep doen we het nu heel goed. 
Tegelijkertijd willen we starters 
heel graag helpen aan hun eerste 

huis. Elke keer krijgen we dezelf-
de enthousiaste gezichten binnen 
en zien we de mooie dromen in 
de ogen van de starters. Wij we-
ten echter dat er straks nog dertig 
mensen aan de deur staan te rinke-
len voor een huis. Dat is wel lastig. 
Ons werk bestaat nu ook voor een 
groot deel uit mensen teleurstel-
len.” Vader Rob erkent dit beeld: 
“Je moet er ook voor mensen zijn 
als de zoveelste afwijzing binnen-
komt. En je moet ervoor zorgen 
dat mensen binnen hun budget 
blijven en niet te gek gaan doen.”

Wensen
De coronacrisis heeft zelfs in deze 
markt een aanjagend effect aldus 
Rob: “Schaarste op de woning-
markt was er al. Mensen hebben 
geld. De rente is historisch laag, het 
fiscale regime is goed. De meeste 
mensen hebben ondanks corona 
toch nog steeds een baan. Mede 
door corona blijft de nieuwbouw 
nog verder achter. Er is een groep 
mensen die zegt: ik kan wel blijven 
wachten, maar dan zit ik voor de 
derde keer tanden te wisselen bij 
mijn ouders.” Tim: “Dat niet alleen. 
Mensen werken nu vanuit huis en 
hebben extra ruimte nodig om 
werk en privé gescheiden te hou-
den en is groter wonen wenselijk.”

 

Aantrekkelijke wijk
En mocht de woningmarkt ooit 
weer afkoelen, dan blijft de Bo-
menbuurt een erg gewilde plek 
om te wonen, aldus Tim: “Het is 
een jaren 30 wijk, die woningen 
zijn per definitie in trek. Je woont 
tegen het centrum aan, zonder de 
overlast ervan. Er zijn basisscholen, 
kinderdagverblijven en een mid-
delbare school. Én er wonen ook 
nog eens erg leuke, hardwerkende, 
kunstzinnige, muzikale mensen. Ik 
heb de helft van de huizen in de 
Boomstraat verkocht. Die straat 
vind ik een beetje de Jordaan van 
Tilburg. Die straat is zo uniek. Het 
is helemaal geen praktische straat 
om aan te wonen, vanwege dat 
fietspad. Maar de mensen die er 
wonen die hebben zo’n liefde voor 
die straat. Dat is heel bijzonder.”

  Kevin Hordijk
 Han van den Berg

Al bijna dertig jaar houdt Rob Lupker zijn makelaarskantoor aan de Bredaseweg 90. Sinds 25 jaar is 
Patricia Flipse de steun en toeverlaat op kantoor. Ook zoon Tim werkt nu al vijf jaar samen met zijn 
vader: “Het gegeven dat we vader en zoon zijn is ook de reden dat we niet altijd op hetzelfde kantoor 
werken. We zijn het altijd met elkaar eens, behalve over het feit dat we het met elkaar eens zijn.”

Tim Lupker, Patricia Flipse en Rob Lupker
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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 elk nummer laten we een 
vrijwilliger aan het woord komen. Ik spreek deze keer met 
Wim Heuvelmans, 33 jaar, geboren en getogen in Udenhout 
en werkzaam als vrijwilliger in wijkcentrum In De Boomtak.

Wim werkt sinds een jaar of drie 
elke woensdag op de zogenaamde 
'PC-EHBO' van In De Boomtak. Hier 
kan iedereen terecht met proble-
men op gebied van IT (informatie-
technologie), zowel met hardwa-
re- als met softwareproblemen. 
Hij is gespecialiseerd in wifi en als 
het nodig is komt hij ook aan huis 
om problemen op te lossen. Op 
woensdagen kun je gewoon bij 
hem binnenlopen, voor de proble-
men thuis moet je bellen naar het 
wijkcentrum en een afspraak ma-
ken. Daarnaast draait hij een keer 
per maand op zaterdag mee in het 
Repair Café van In De Boomtak. 

Wim heeft NAH, dat is een 
niet-aangeboren hersenaandoe-
ning die hij heeft gekregen na een 
motorongeluk in Oisterwijk. Na 5 
maanden in coma en een langdu-
rig revalidatietraject kon hij op 1 
april 2010 weer naar huis. “En dat 

was geen 1 aprilgrap”, zegt hij met 
een lach. Voor het ongeval was hij 
IT consultant in Eindhoven, maar 
daar kon hij niet meer terug, omdat 
het bedrijf inmiddels failliet was. 
Hij gaat nog een keer per week 
naar de revalidatie in Tilburg om 
te zwemmen en drie keer per week 
naar de sportschool in Oisterwijk. 
Thuis in Udenhout woont Wim bij 
zijn ouders op het erf, geheel zelf-
standig in een eigen huis waarvan 
hij met trots de foto’s laat zien. 
"Het huis van mijn ouders is een 
soort kinderboerderij", vertelt hij, 
"waar 2 varkens, 7 geiten en 15 kip-
pen rondlopen die heerlijke eieren 
leggen." Hij woont daar geheel zelf-
standig en heeft geen verzorging 
nodig. Hij vindt het heel leuk om 
vrijwilligerswerk te doen en met 
veel mensen in contact te komen.

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

Weduwe van Casteren, welke Tilburger kent haar nou niet? Van 
naam uiteraard, want het is al weer even geleden. Al in 1988 
bestond Van Casteren Transport 100 jaar. Haar man Jan van 
Casteren liet bij zijn trouwacte in 1888 vermelden dat hij voerman 
was. Na zijn vroege dood nam zijn vrouw fier de bedrijfsvoering 
over. Zij maakte het bedrijf groot.

De naam van Van Casteren duikt 
veel op in Tilburg; sigarenmakers, 
slopers en vervoerders zijn het. We 
focussen ons hier op het vervoers-
bedrijf Van Casteren. De firma Van 
Casteren vierde in 1988 haar hon-
derdjarig bestaan. Vader Hendrik 
had eerst aan de Korvelseweg 78 
een boerenbedrijf. Dat was een 
transport- en slepersbedrijf met 
paard-en-wagens. 

Eind 19de, begin 20ste eeuw groei-
de de Tilburgse bevolking flink. Van 
1890 tot 1900 groeit het inwoners-
aantal met maar liefst achtduizend. 

De schoen- en textielindustrie nam 
in die tijd een enorme vlucht, en 
trok veel industrie en werklieden 
aan. Ook nam de behoefte aan 
transport en bouwmaterialen toe. 
Jan van Casteren sprong hier slim 
op in en ging zijn paarden en kar-
ren hiervoor inzetten. Foto’s uit het 
Regionaal Archief Tilburg laten zien 
dat zij grote opdrachten mochten 
uitvoeren voor Ververij-wasserij De 
Regenboog aan de Bredaseweg en 
voor de Noordhoekse kerk. Maar 
later werden ook textielregio’s als 
Antwerpen, Luik en Noord-Frank-
rijk belangrijke bestemmingen.

Toen Jan al op 36-jarige leeftijd 
overleed nam zijn vrouw weduwe 
J. van Casteren het bedrijf over. Zij 
was veertig jaar en had drie kleine 
kinderen. Zonen Frans (1891-1954) 
en Jan (1896-1961) namen weer ge-
leidelijk het bedrijf van haar over. 
Toen de gemotoriseerde (Ameri-
kaanse) vrachtwagens kwamen in 
de jaren 30 werden die al snel inge-
zet voor het serieuze werk. Ze richt-
ten zich daarbij ook steeds meer op 
trajecten in heel Europa. 

Door de Duitse bezetting zat het 
bedrijf in een dip, gelukkig ont-
stond na de oorlog weer snel ge-
stage groei. Daardoor raakte het 
materieel verspreid over de stad 
gehuisvest. Dat moest efficiënter 
vond het toenmalige Van Casteren 
management. Daarom verhuisde 
het transportbedrijf in 1970 naar de 

Beukenstraat 75 (zie ansichtkaart). 
Grenzend aan de gebouwen van 
Ververij-wasserij De Regenboog. 
Op plattegronden uit die tijd zie je 
dat de Beukenstraat ook liep waar 
nu ongeveer het Iepenpad en Ie-
penstraat ligt. De teloorgang van de 
textiel was toen al een feit en Van 
Casteren moderniseerde noodge-
dwongen de business meer richting 
overslag, opslag en het herverpak-
ken van goederen.

Opvolgers waren er niet, dus kwam 
met de derde generatie het succes-
volle bedrijf tot een eind. Het werd 
verkocht aan de Holland-Amerika 
Lijn in 1972. Daarna volgde nog 
enkele overnames, tegenwoordig is 
het onderdeel van DB Schenker.

 +  Chris Oomes
ansicht Regionaal archief Tilburg

Ansichtkaart: Deze is in de jaren 70 gemaakt ter hoogte van waar nu het fietspad Iepenpad en Iepenstraat loopt. De nieuwe foto is weer op dezelfde plek gemaakt. Op de achtergrond zie je de Watertoren 

aan de Bredaseweg, rechts vooraan het politiebureau aan de Ringbaan West (gebouwd in 1996) en rechts achter het CZ-gebouw (uit 1994). Op het voormalige terrein links, waar de vrachtwagens werden 

geladen en gelost, zijn later de woningen van de Taxusstraat en Magnoliaerf gebouwd.
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Berichten uit het Spoorpark
Niet iedereen is misschien in de gelegenheid om regelmatig een 
kijkje te nemen in dat prachtige Spoorpark. Om bijvoorbeeld 
zelf te zien hoe mooi de T-tuin erbij staat. Gelukkig krijgen we 
regelmatig een update uit betrouwbare bron. Aan het woord is 
Anja Eijkemans:

"Het park ziet er prachtig uit. Dat 
hebben we te danken aan het en-
thousiasme en de expertise van 
groenbeheerder en conciërge 
Theo met een heel team vrijwilli-
gers. Tijdens de afgelopen periode 
van enorme hitte was de grootste 
zorg dat alle planten van voldoen-
de water werden voorzien. Maar 
ook het onkruid- en het afvalma-
nagement hebben prioriteit. Sinds 
kort kunnen bezoekers aan bei-
de ingangen van het park kleine 
afvalzakjes pakken, aangeboden 
door Groen Extra Diamant groep. 
Onze prikkers merken dat bezoe-
kers er gebruik van maken. Com-
plimenten! Het blijft een punt van  
aandacht: afval in de afvalbak of 
neem het mee naar huis!"

Geen Spoorparkcafé
Je las het al via de website, soci-
ale media of nieuwsbrief, i.v.m. 
de corona-maatregelen kon het 
Spoorparkcafé van 26 augustus 
helaas niet doorgaan. In plaats 

daarvan stuurden we een digi-
tale nieuwsbrief rond met infor-
matie en bezorgden we die ook 
in de brievenbus bij de omwo-
nenden. Aanmelden voor een 
digitale versie kan overigens via 
spoorparktilburg.nl/nieuwsbrief. 
Je blijft dan op de hoogte. Het 
is belangrijk dat we in contact  
blijven en in de dialoog met de 
buurt. Zo kunnen allerlei zaken, 
zowel leuke als minder leuke, wor-
den besproken. Laat ons gerust 
weten of je iets aan ons kwijt wilt 
of vragen hebt. We hechten veel 
waarde aan persoonlijk contact, 
mail ons voor een afspraak via  
info@sproorparktilburg.nl. 
We staan voor je klaar!

Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om als vrijwilliger 
betrokken te zijn bij de activitei-
ten van het Spoorpark? Heb je bij-
voorbeeld affiniteit met tuinieren? 
Dan is dit een mooie kans. Lijkt 
het je leuk de toren op te gaan 

voor technische klusjes en onder-
houdszaken? Wellicht is dit dan 
een uitdaging. Wil je helpen om 
het Spoorpark schoon te houden. 
Met een prikker of knijper, hand-
schoenen aan en een vuilniszak 
in de hand op zoek naar vuil wat 
opgeruimd kan worden? Hoe leuk 
is het dat mede door jou het park 
er mooi en verzorgd uitziet; dat 
het schoon en netjes is en dat je 
het milieu een handje helpt. Daar-
naast is het Spoorpark op zoek 
naar buurtbewoners die het leuk 
vinden om bezoekers van het park 
van informatie te voorzien en waar 
nodig mensen op de regels te wij-

zen. De Spoorparkconducteur 
heeft een faciliterende én contro-
lerende functie.

Spreekt een van de activiteiten je 
aan? En vind je het leuk en gezellig 
om dit eventueel samen met ande-
re vrijwilligers uit te voeren? Dan 
ben jij de degene die wij graag ver-
welkomen in een van onze vrijwil-
ligersteams. Stuur dan een mailtje 
naar onze vrijwilligerscoördinator 
via vrijwilligers@spoorparktilburg.nl 
en meld je aan!

  Anja Eijkemans

Zoek de 10 verschillen  Lida Bos
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Ook de cultuursector is door de coronacrisis zwaar getroffen. Kunstenaars en culturele instellingen hebben het niet gemakkelijk, hun 
bestaan wordt regelrecht bedreigd. Spoedig na de eerste corona-uitbraak gingen de theaters en bioscopen begin maart dicht. Gelukkig 
openden begin juni de deuren van de culturele instellingen weer, maar zoals vóór de coronacrisis zal het voorlopig niet meer zijn. Hoe 
ging het met Paradox, Cinecitta en Theater De Nieuwe Vorst in de Willem II-straat tijdens de lockdown en daarna?

De veerkracht in de Willem II-straat

Paradox, gevestigd op de hoek 
van de Telegraafstraat – Willem 
II-straat, is het Tilburgse podium 
voor hedendaagse jazz en geïm-
proviseerde muziek. Muzikale 
grenzen worden er verkend en de 
eerste stappen in de carrière van 
beginnende muzikanten gezet. 
“De coronamaatregelen vielen wel 
erg rauw op ons dak”, zo vertelt 
Bartho van Straaten. Alle vijftig 
geplande voorstellingen werden 

acuut gecanceld. Toen ook nog het 
conservatorium dicht ging konden 
de studenten gelukkig terecht bij 
Paradox, hier werd de mogelijk-
heid geboden op beperkte schaal 
te musiceren. Daar werd goed ge-
bruik van gemaakt. Nu de deuren 
weer open kunnen, zijn er wel be-
perkingen gezien de criteria voor 
1,5 meter afstand. In de zaal van 
175 plaatsen kunnen er nu maar 
50 bezet worden. Reden om per 

avond twee voorstellingen te ge-
ven. Jammer voor de eerste groep 
is dat het drankje na afloop niet 
kan worden uitgeschonken, dat 
voordeel heeft de tweede groep 
wel. Het is nog wel moeilijk om 
buitenlandse groepen aan te trek-
ken. Dat heeft wel weer een voor-
deel voor Nederlandse groepen en 
is goed voor de ontwikkeling van 
de Nederlandse jazz. Zo ziet Para-
dox de toekomst zonnig tegemoet.

Toekomstmuziek van Paradox

Bij Cinecitta sprak ik met Zoë 
Frans, de pr-medewerkster. Ook 
bij Cinecitta kwam de coronaklap 
hard aan en moest alles dicht voor 
publiek. Voor het personeel had 
dit gelukkig geen nare gevolgen. 
Er werd creatief omgegaan met 
de tijd. De mogelijkheid werd ge-
boden om via Picl thuis films van 
Cinecitta te bekijken. De chef-kok 
Paul Leuwe liet live cooking film-
pjes maken die via de facebookpa-
gina van Cinecitta te zien waren, 
zodat de thuiskok ook zijn best 
kon doen in de coronatijd. Ook 
nu is er een beperkte zaalcapaci-
teit, maar er is volop vertrouwen 
in de toekomst. Er is ondertussen 
druk gewerkt aan een verbouwing 
met uitbreiding van twee zalen, 
die begin oktober klaar moet zijn. 
Bij de bioscoop is volop beweging. 
Recent is een Cinecitta Filmfonds 
opgezet, met de bedoeling film-
makers uit Brabant een plaats te 
bieden om hun korte films, anima-
tiefilms of documentaires te ont-
wikkelen, ja zelfs te presenteren op 
het toonaangevende filmfestival in 
het Zuid-Franse Cannes!

  Wil Verheggen
 Chris Oomes

Creativiteit bij Cinecitta

Verderop in de Willem II-straat 
kom ik bij het grote rijksmonu-
mentale pand waar theater De 
Nieuwe Vorst is gevestigd. Het was 
natuurlijk geen verrassing meer te 
horen van hoofd marketing Car-
lijn Engelhart dat de coronaregels 
hier ook hebben huisgehouden. 
Toen Rutte die afkondigde waren 
ze bezig voorbereidingen te treffen 
voor een voorstelling in de grote 
zaal, die kon je meteen weer af-
breken. Tot en met juni werd alles 
gestopt. In de zomer kon er weer 
wat meer en hebben ze elke week 
drie avonden theater op het pro-

gramma gehad. Hiermee wilden ze 
met name jonge makers steunen 
die hun optredens bij festivals ge-
canceld zagen. Jonge makers van 
het Makershuis – dé broedplaats 
voor circus-, dans- en theatertalent 
in Tilburg- konden op vrijdagavon-
den hun kunsten tonen. Op de 
woensdagavonden werden verha-
lenvertelavonden gehouden in de 
tuin voor een beperkte kring. Deze 
keer ook door lokale schrijvers. De 
jaarlijkse zomerfilms met Pop Up 
Cinema werden deze keer ingevuld 
met werk van lokale filmmakers. 
Op deze manier konden ze het pu-

bliek toch nog een mooi program-
ma bieden. Vanaf september is het 
weer mogelijk het programma ver-
der uit te breiden voor een groter 
publiek, natuurlijk binnen de 1,5 
meter richtlijn. Je proeft dat ze daar 
veel zin in hebben.
Ondanks de coronabeperkingen 
zie je dat er veel creativiteit en 
enthousiasme borrelt in de Wil-
lem II-straat. Het is een bruisende 
broedplaats in Tilburg voor jonge 
en aankomende kunstenaars voor 
muziek, jazz, film en theater. Daar 
kan Tilburg trots op zijn, iets om te 
koesteren.

Kansen voor lokaal talent



10  |  Wijkkrant De Noordhoek

Sterre Kinderopvang wil in samenwerking met basisschool De 
Elzen een Integraal Kind Centrum (IKC) gaan vormen. Sterre 
wil het aantal kinderen van de BSO met 78 uitbreiden, plus een 
kinderopvang starten van 32 kinderen tussen de 0 en 4 jaar.  
De Ursulinenkapel is hiervoor onder voorbehoud aangekocht. 
Dit voorbehoud geldt de wijziging van het bestemmingsplan. 
Dit ambitieuze plan is mooi, maar is te groot en past niet in onze 
dichtbevolkte wijk. Er zijn bovendien geen grenzen aan de groei 
aangegeven.

Ursulinenkapel verkocht, 
overdracht op 1 november

De Ursulinenkapel heeft nu een 
woonfunctie. Er is een bestem-
mingsplanwijziging nodig voor het 
commercieel gebruik van de kapel. 
Daarvoor is een omgevingsdia-
loog noodzakelijk. Die dialoog is 
gestart, de discussie gaat door en 
de gemeente wordt op de hoogte 
gehouden. De planologisch juri-
disch beleidsmedewerker schrijft: 
“Mij is inderdaad de gevoeligheid 
van de komst van het IKC bekend. 
Ik neem dit mee in de afweging 
die ik voorleg aan het college van 
B&W. Zij zullen een besluit moeten 
nemen over het vrijgeven van een 
ontwerpbestemmingsplan voor de 
ter inzage legging.” Pas tijdens de 
ter inzage legging kunnen er reac-
ties worden ingediend en worden 
verwerkt, waarna de gemeenteraad 
het plan al of niet vaststelt. Het 
streven is om B&W half september 
een voorstel tot bestemmingsplan-
wijziging voor te leggen. 

Te grote parkeerdruk 
De parkeerdruk is al onaccepta-
bel groot, sinds de gemeente “per 
vergissing” zeventien extra ver-
gunningen heeft verstrekt in het 
omgevende parkeergebied van ze-
ventig plaatsen voor vergunning-
houders. Dat betekent een grote 
chaos tijdens aanvang en einde van 
de schooltijden. Door de uitbrei-
ding van het aantal kinderen komt 
er nog extra druk op de parkeer-
voorziening in de buurt. Sterre is 
van mening dat ze voldoen aan de 
parkeernorm, ze hebben zeventien 
parkeerplaatsen beschikbaar. Dat 
staat leuk op papier, maar is geen 
oplossing. Het zijn drie plaatsen bij 
de kapel en veertien in de parkeer-
garage van “De Worst”, dus nauwe-

lijks toegankelijk voor het piekende 
autoverkeer van de ouders.

Geluidsoverlast
Sterre heeft een akoestisch rap-
port door Valersi Geluidbureau 
laten uitvoeren. Dit rapport gaat 
uit van de geluidsbelasting van de 
32 kinderen van het kinderdagver-
blijf in de kapeltuin. De conclusie is 
dat die niet de geluidsnorm over-
schrijden. Dat lijkt geruststellend, 
maar het geluidsniveau van de 
basisschool met zijn 620 leerlin-
gen is niet meegerekend. Voor om-
wonenden is het nu al vaak alsof 
je naast een zwembad woont vol 
spelende kinderen. Een geluids-
deskundige van de wijkraad heeft 
het rapport beoordeeld en schrijft: 
”Uit de beoordeling van het hui-
dige akoestisch rapport volgt dat 
als alleen de kinderopvang wordt 
beschouwd al niet kan worden 
voldaan aan de richtlijnen van het 
VNG. Beoordeling van het gehe-
le IKC zal alleen maar sterker tot 
de conclusie leiden dat een IKC in 
deze vorm op deze plaats niet al-
leen niet gewenst, maar zelfs on-
mogelijk is.”

Belasting van de Kloostertuin
Stichting Kloostertuin staat open 
voor een grondige dialoog, maar 
ziet een aantal bezwaren. Zwaar-
wegend is de toename van het 
aantal kinderen en het tekort aan 
rustmomenten voor de tuin. Het 
ouderwets speelkwartiertje heeft 
plaats gemaakt voor een per-
manent buitenspelen van grote 
aantallen schoolkinderen. Deze 
toename is een bezwaar omdat 
dit nadelige gevolgen heeft voor 
de kwaliteit en de functie van de 

DE KAPPER  
ÈN DE PAOL

COLUMN THEO VAN IERSEL

Ge kunnet gelêûve òf nie, mar 
mèn kapster knipt knapper dan 
de knapste kapster knippe kan. Èn 
vurdègge ammel meej heur aaf wilt 
spreeke, umdèk zo goed geknipt 
zèè, haawek et nòg èfkes int midde 
wiedè dè kapsterke is.
Et knippe van teegesworreg is vort 
hil wèt aanders as vruuger, zeekers 
bè de manne. Agge toen van de 
kapper terugkwaamp lêeket wèl 
òf ge bè den blomist gewist waart: 
enen blompòt ondersteboove op 
oewe kòp èn daor langsaaf geknipt. 
Mar et kos ok nie aanders. Et 
waar nie duur èn om zen sènte te 
verdiene kniptenie dan drie man in 
en ketier. Dès naa vort hil aanders. 
Agge naa nòr de kapper wilt moete 
mistentèèds en paor weeke tevurre 
enen daotem èn tèèd bespreeke 
om te kunne koome. Ge kunt 
niemer zomar binnelôope èn gòn 
zitte wòchte toedègge òn de burt 
zèèt, want dan kunde wòchte 
toedègge en ons weegt. Nèè agget 
besprooke hèt dan wòrter tèèd vur 
oe genoome. Irstes moete zèllef 
òngeeve wèffer medèl dègge wilt. 
Moetet lang blèève òf meschient 
hil kòrt òf himmel kaol, moetet 
toe halverweege opgeknipt wòrre 
òf òn êene kaant opgeschoore èn 
den aandere kaant lang. Òf gewoon 
en schèèrp lèùzepadje. Et kan vort 
ammòl èn agge dan nòderaand 
oover straot lopt, isser ok niemes 
dieter wè van zeej. Dus assie dan 
wit hoedègget wilt hèbbe, dan 
gaotie òn de gang. Irst waase. Ze 
zègge dan dèt makkeleker knipt, 
mar dè gelêûvek nie. Hij kèkt wèl 
èùt vurdèttie gao knippe, want wie 
wit wètter ammel in dè haor zit 
waordèttie sebiet meej òn de gang 
moet gaon. Assie dan zen schèèr, 
zen schirmèskes en kammekes 
in zen haande heej begient ie te 
knippe. Mar ok te praote. Òn êen 
stuk deur. Intusse moete oewe 
kòp vuroover, aachteroover èn 

opzij haawe. Èn assie dan nò en 
dik hallef uur et medèl van oew 
haor gemòkt heej wègge gèère 
zot wille, vraogde oewèège aaf òf 
ge nòg ôore hèt. Want hij doeget 
gelukkeg nie meej zen schèèr, mar 
hij maawt oe de ôore van oewe kòp. 
Dan ist betaole. Ok niemer en paor 
sènte as vruuger, mar en flinke rib 
öt oew lèèf. Ge hètter dan wèl et 
medèl veur, wègge gevraogen hèt. 
Hèdde trouwes wèlles gekeeke òf 
oewe kapper nòg ene paol heej? 
Zonne rôod-wit-blaawe paol, 
bèùten òn de muur? Òn die paole, 
die vruuger allêeneg rôod-wit 
waare, zit en hil verhaol vaast. In 
de middeleuwe wiere ooperaasies 
gedaon dur monneken èn priesters. 
Mar in 1163 wier dur et Konsielie 
van Tours verboje dè de gisteleke 
nòg sjierurgie deeje. De berbiers, 
zo as de kappers toen genoemd 
wiere, hèbbe die sjierurgetaoke 
toen oovergenoome. Bevobbeld 
aaderlaote èn taande trèkke. Dè 
rôod-wit wier geassoosiejeerd meej 
dè aaderlaote. Tis en vurstèlling 
vant wit verbaand meej enen 
hôop bloed, dè gewaase èn dan 
te drèùge gehange wier. Dur de 
wènd raoktenet dan in mekaare. 
De paol zèllef is en vurstèlling van 
de staf die de pesjènt onder et 
aaderlaote vaast moes vatte om 
den bloedstrôom on de gang te 
haawe. Mar dès ammel van vruuger. 
Gin haor op mene kòp dieter òn 
dènkt om dè naa dur ene kapper 
van teegesworreg te laote doen.

Ojè, wilde nòg weete wie mèn 
kapsterke is? Dèst vrouwke waor ik 
al fèfteg jaor meej getrouwd zèè èn 
der heej nòg noot iemes teege mèn 
gezeej dè men haor niet goe zit. Òf 
meschient dörreveze dè nie, dè kan 
netuurlek ôok.

Houdoe war,
Teejooke.
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Kloostertuin als groene buurttuin. 
Sterre geeft aan dat ze willen hel-
pen met het tuinonderhoud, maar 
het is op zijn minst twijfelachtig of 
daarmee de kwaliteit van de tuin 
kan worden gered. Het lijkt dweilen 
met de kraan open.

Grote vraag
Sterre is een commerciële organi-
satie, de hoge investeringen in de 
kapel zullen terugverdiend moeten 
worden. Ik kan me niet goed voor-
stellen dat een professionele orga-
nisatie over gaat tot koop zonder 

zicht te hebben op de wijziging van 
het bestemmingsplan. Mogelijk 
kopen ze op de gok. Maar je kunt je 
ook de vraag stellen of er al het een 
en ander met 'de gemeente' onder-
hands is geregeld. Desondanks gaat 
de omgevingsdialoog verder. De 

nabije toekomst zal uitwijzen of dit 
laatste een wassen neus zal blijken 
te zijn.

  Wil Verheggen

Herinrichting Lindeplein eindelijk een feit
Een werkgroep van bewoners, wijkraad en ambtenaren is al enkele 
jaren in gesprek over de herinrichting van het Lindeplein. En nu is 
er goed nieuws: het einde is in zicht, de herinrichting komt eraan!

Het overleg heeft wel wat obstakels 
gekend. In 2018 een flinke discussie 
over te kappen bomen en eventue-
le herplanting. Van slecht grooton-
derhoud naar voldoende budget 
voor herinrichting in 2019. Gebrek 
aan vertrouwen tussen de werk-
groep en de gemeente. En natuur-
lijk recent de coronamaatregelen. 

Erg knap dat alle betrokkenen 
niet het bijltje erbij neer hebben 
gelegd. Dat is maar goed ook. 

Want het plein heeft een belang-
rijke functie in onze volgebouwde 
wijk. En alle functies, problemen 
en wensen zijn besproken. Wel 
of niet voetballen, voor grote of 
kleine kinderen, de rommelmarkt, 
veiligheid, overlast en onderhoud,  
alles is aan bod gekomen.

Juli 2020 was het (bijna) afslui-
tende overleg van de werkgroep. 
Er is overeenstemming bereikt 
over het schetsontwerp. Bij In De 

Boomtak werd aan de keukentafel 
het plan geperfectioneerd. Bankje 
naar de andere kant, want daar zit 
je in de zon. Olifantenpaadjes waar 
de kinderen het plein opkomen. 
Welke plantjes langs het hekwerk, 
welke bloemmengsels in het ga-
zon? De werkgroep is natuurlijk 
blij dat het einde in zicht is en dat 
er overeenstemming is over het 
nieuwe ontwerp. En blij worden 
we allemaal van het idee dat de 
herinrichting dit jaar nog gestart 
kan worden. Komende zomer is 
het plein dan weer optimaal voor 
zonnen, spelen en de rommel-
markt. Ondanks de vertragingen 

een mooi voorbeeld van burger-
participatie in onze wijk. 

 +  Laurens Elzinga
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Dromen over vervlogen tijden in de Noordhoek

We starten bij het station met het 
bekende kroepoekdak en de was-
knijper. Het vorige station mocht 
er ook zijn, maar helaas maar tot 
1961. Sinds 1962 heeft Tilburg 
hoogspoor om het fiets- en au-
toverkeer voorrang te geven. Het 
spoor spleet de stad in tweeën, je 
ging niet uit met iemand van de 
andere kant van het spoor. In 1965 
werd het huidige station geopend. 
Vandaag de dag is Spoorzone013 
een gewild gebied. We lopen rich-
ting Noordhoek, langs het Pol-
let-hoekje. De historische fabri-
kantenvilla’s huisvesten nu onder 
andere het Natuurmuseum. Waar 
vroeger het Bels Lijntje liep, slaan 
we af de Utrechtsestraat in. We 
staan stil bij Villa de Vier Jaargetij-
den om vervolgens langs de brand-
weerkazerne naar de Noordhoek te 
gaan. Historische feiten en verhalen 
vliegen je om de oren. In de Diony-
siusstraat staan we stil bij het mo-
nument van Marietje Kessels. Heel 
passend geplaatst in het midden 
van het speelplein van basisschool 
de Elzen. Een verborgen parel van 
de Noordhoek. In de Laagstraat 
leren we over de ondergescho-
ven kindjes in de kleine arbeiders-
huisjes. Via de Esdoornstraat en 
Wilgenstraat wandelen we naar 
begraafplaats ‘t Heike. Hier staan 

we stil bij het met verse bloemen 
versierde graf van Marietje Kessels. 
Ook komen weer de fabrikantenfa-
milies zoal Pollet en Mutsaerts aan 
bod vanwege hun imponerende 
grafstenen. Destijds was het hoe 
rijker, hoe groter en dichter bij het 
altaar. In de kerk kon je de rijkste 
stinkerds dan ook ruiken. We schie-
ten de Bredaseweg over. Paul opent 
in de St. Annastraat weer zijn dikke 
archiefmap. Prachtige foto’s van de 
Witte bioscoop en de imposante St. 
Annakerk maken ons weemoedig. 
Iedereen die een stadswandeling 
gedaan heeft in Tilburg kent het ge-
voel. We lopen via het Dwaalgebied 
naar Steck013 voor een afsluitende 
borrel. Mijmeren over onze stad, de 
geschiedenis en architectuur. Nog 
een borrel en hop, weer onderweg 
naar morgen. Ook alles weten over 
onze stad? Met Stadsgidserij Til-
burg kun je deelnemen aan diverse 
wandelingen, bijvoorbeeld in het 
Spoorpark en de Spoorzone. Maar 
ook op thema, zoals een wande-
ling over het leven van Van Gogh 
of een wijnwandeling. Voor meer 
informatie en reserveringen kun je 
terecht op www.stadsgidserij.nl. 

  Laurens Elzinga
  Chris Oomes  

+ Noortje van Venrooij

Tilburg is een stad die zeer de moeite waard is om te bezoeken 
en zeker om te bekijken. Stadsgidserij Tilburg organiseert 
wandelingen in verschillende delen van de stad met een kenner 
die de deelnemers meeneemt in de geschiedenis en verhalen van 
de stad. Eind augustus werd een heuse stadswandeling door onze 
eigen wijk georganiseerd. Onder begeleiding van Tilburg-kenner 
Paul van Hal kregen we veel te zien, te vragen en te leren.

Ontwerpstudio Karel & Linda is 
deskundig, flexibel en vriendelijk 

  Loïs de Jong 
  Magma Media

www.karelenlinda.nl
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Nieuwe samenwerkingsvormen in Vormenrijk

Foto 1: Jeannot (VDT), Stefan (VDT), Toby (VDT), Karin (Legent) Foto 2: Anne (Lavertuur Planontwikkeling), Annemiek (Alpin Rentals/Avenida),  
Margriet (Haans Lifestyle), Kees (Lavertuur Planontwikkeling) Foto 3: Jozette (Buro013), Bram (Buro013), Coen (OWN Projects)

Het is een gezamenlijke ontmoe-
tingsplaats voor de bedrijven die 
in Vormenrijk gevestigd zijn, maar 
ook relaties en andere onderne-
mers zijn welkom. Studenten ko-
men binnen voor workshops of 
bijeenkomsten. De multifunctio-
nele inrichting, die voor een groot 

De commerciële plint aan de Hart van Brabantlaan in het 
wooncomplex Vormenrijk is gevuld. Een mix van bedrijven streek 
deze zomer neer in de nieuwe business hotspot pal tegenover het 
Spoorpark.

deel door alle bedrijven wordt ge-
bruikt, zorgt er alleen al voor dat 
samenwerkingen deels vanzelf 
ontstaan. Zoals bijvoorbeeld tij-
dens het Werkcafé Vormvrij, toe-
gankelijk voor iedereen die ideeën 
wil uitwisselen of op zoek is naar 
verbinding op werkgebied. 

Even voorstellen: de ondernemers van Vormenrijk 
VDT Advocaten | Het advocatenkantoor 

voor ondernemers die op zoek zijn naar 

meer zakelijk succes en minder juridisch 

gedoe

Legent | Beschermers van bedrijfsvermo-

gen, juridische dienstverlening

Lavertuur planontwikkeling |   

Bedenkers, ontwerpers en ontwikkelaars 

in vastgoed

Alpin Rentals | Alpin rentals  

verhuurt u de mooiste wintersport-

appartementen en chalets

Haans Lifestyle | Compleet  

assortiment woonaccessoires  

voor ieder interieur

Buro013 | Een jong en ambitieus  

architectenburo

CTB Bouw | Allround bouwbedrijf voor 

particuliere en zakelijke klanten

OWN project | Projectontwikkeling 

van nieuwbouw, herontwikkeling en 

transformatie

HalloLex | Maatwerk juridisch  

documenten voor een betaalbare prijs

Het alternatief voor de sportschool

Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

binnenkort ook in de Spoorzone

• Begeleiding op maat

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328  |  5038 GH Tilburg  |  www.totaal-vitaal.nl

  Chris Oomes

1 2 3
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Restaurant de Eetery komt terug bij het wijkcentrum

Daarbij wordt zo veel mogelijk  
gebruik gemaakt van verse  
ingrediënten. Iedere week is het 
weer een verrassing wat er op het 
menu zal staan. Maar het is al-
tijd lekker en met veel zorg klaar-
gemaakt. 

Uiteraard houden we rekening 
met de coronarichtlijnen. Er is 
ruimte in de zaal voor maximaal 
30 gasten, zodat iedereen op an-
derhalve meter van elkaar kan zit-
ten. Vooraf aanmelden is verplicht, 
net als desinfecteren van de han-
den bij binnenkomst. Maak zo min 
mogelijk gebruik van het toilet. En 
natuurlijk geldt ook: bij (lichte) ge-

zondheidsklachten: blijf thuis! Als 
extra bescherming dragen de kok 
en de vrijwilligers mondkapjes. 

Voor 9 euro kunt u mee-eten. 
Deelnemers aan de Meedoen-
regeling die hun tegoed voor 2020 
nog niet hebben besteed betalen  
5 euro. Om half zes gaan we aan ta-
fel. Eet u mee? Samen gezellig eten 
is een prima gelegenheid om nieu-
we buurtgenoten te leren kennen. 
Inschrijven kan tot maandag-
ochtend 12.00 uur aan de bar van 
In De Boomtak, Boomstraat 81 
Tilburg, telefonisch (013-5430920) 
of via info@deboomtak.nl. Maar 
wacht niet te lang, want vol is vol! Bij  

verhindering kunt u zich afmelden 
voor maandagochtend 12 uur. 
Kunt u niet wachten tot oktober? 
Kom dan nu al langs voor een 
heerlijke kop soep, om direct op te 

eten of voor thuis. Voor € 2,00 per 
kop heeft u de keuze uit meerdere  
smaken. Zolang de voorraad strekt. 

 +  Francis Huisman

Wijkcentrum  
In De Boomtak  

Lieve buurtbewoners,

Ons prachtige wijkcentrum In De Boomtak is op zoek  
naar vrijwilligers! Eigenlijk op zoek naar jou!

Wil je in je vrije tijd samen met anderen een activiteit 
begeleiden? Help je misschien liever achter de bar? Ben je 
handig met computers en wil je ons op dit vlak helpen? 
Heb je bestuurlijke ervaring en zou je ons hierbij willen 
ondersteunen? Dan ben je meer dan welkom.

Wij gaan graag met je in gesprek en wellicht dat we er dan 
samen uitkomen! Loop even binnen of stuur een mailtje met 
jouw naam en interesse naar: rien.wouters@deboomtak.nl
O ja, of je nou 18 bent of 72 dat maakt voor ons niets uit!

Gezocht vrijwilligers

Wie reikhalzend uitkijkt naar de heropening van restaurant De 
Eetery in wijkcentrum In De Boomtak moet nog even geduld 
hebben. Vanaf dinsdag 6 oktober is chef-kok Geert weer terug in de 
keuken om, samen met vrijwilligers, een heerlijk driegangendiner 
te bereiden.
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Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand (onder voorbehoud)

Wijkcentrum In De Boomtak 

Reserveringen:  office@deboomtak.nl
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur 
Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnovum en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

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

Maandag
10:30 - 11:30 Wijkwandeling
10:30 - 13:00 Bestuursvergadering
13.00 - 15.00 Lunch (laatste maandag van de maand)
14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo (tweede maandag van de maand)
18.00 - 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
14.00 - 15.00  Moedergym
14.00 - 16.00  Het Kiemuur (RIBW)
17.30 - 18.30 De Eeterij In De Boomtak
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak
20.30 - 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
13.00 - 17.00  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
19.00 - 20.00 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
20.00 - 21.30 Redactievergadering wijkkrant (1x per maand) 
19.30 - 22.30 Darten
20.00 - 22.30 Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken) 
20.00 - 22.00 Wijkraad (vierde woensdag van de maand)
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, ContourdeTwern

maandag t/m vrijdag: 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnostiek

Donderdag
09.30 - 10.45 Yoga 
09.30 - 11.30  Computercursus
10.30 - 12.30  Vergadering Bestuur Noordhoek  

(eerste donderdag van de maand)
13.00 - 16.00 Fietstocht (tweede donderdag van de maand)
13.30 - 15.30 Schilderclub De Boomtak*
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
14.00 - 16.00 Spelletjesmiddag
19.15 - 20.15 Zumba 
19.30 - 21.00 Japanse les
20.30 - 23.00 Café Français (eerste donderdag van de maand)

Vrijdag
13.30 - 16.00 Koersbal
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)

Zaterdag:
10.30 - 11.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
11.00 - 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 - 12.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
13.00 - 17.00 Repair Café (derde zaterdag van de maand)

Marijn van Herel bv
Loodgietersbedrijf & Centrale verwarming

 

 50
JAAR

1966 - 2016

www.marijnvanherel.nl 013 - 542 33 09
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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


