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Grote Eik kampeert in Kleine Eik

Jeanne Persoons en haar zus Nell in tiny house 'De Kleine Eik'

Ze staan er al een tijdje, de tiny houses voor de Grote Eik.
Bewoners kunnen in de kleine, kleurrijke huisjes terecht tijdens
de verbouwing van de grote flat. Een perfecte oplossing, zo blijkt.
Het initiatief wordt omarmd.
Aan de Grote Eik wordt flink
geklust. De flat wordt grondig
gerenoveerd. Nieuwe verwarming,
dubbel glas, nieuwe voordeur,
wc en badkamer, alles wordt vernieuwd. En dat gaat met veel lawaai en rotzooi gepaard. "Bovendien", zeggen de bewoners, "thuis is
helemaal niks meer, zelfs geen ver-
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Bewonerscommissie maakt
zich grote zorgen

warming." Vandaar dat TBV Wonen kleine huisjes heeft geplaatst,
zodat de bewoners er overdag
minder last van hebben.

Kamperen
De miniverhuizing heeft nog andere voordelen. Nell Tooten noemt
het als kamperen. “Normaal zit ik
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Kattenvrienden kunnen hart
ophalen in De Spinnerij

negen hoog en zie ik weinig langskomen. Nu op de begane grond is
het best gezellig.” Niet alleen omdat het straatbeeld een stuk levendiger is, maar ook omdat ze andere
bewoners spreekt dan normaal.
De grote flat wordt namelijk per
kolom aangepakt, de minihuisjes
worden dus door onder- en bovenburen bewoond. Nell: “Ik kom nu
meer in contact met mensen van
andere verdiepingen, gewoon even
een praatje maken, heel gezellig.”
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Restauratiewagon
in Spoorpark

Bouwvakkers
Een paar deuren verder woont
Jeanne Persoons, de zus van Nell,
hoe toevallig. Als tijdelijke oplossing vindt ze het een geweldig idee.
Overdag zit je lekker warm en niet
tussen het puin. ‘s Avonds slaap je
wel boven in je normale appartement. Maar, zegt Jeanne: “Ze laten
het elke keer weer heel netjes achter, moet ook wel, want velen van
Lees verder op pagina 3
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Burgemeester bezoekt
In De Boomtak
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Bewonerscommissie maakt zich grote zorgen
dealen op straat rondom het pand
en in de aangrenzende parken duidelijk zichtbaar. Zoveel mensen
in kleine studio’s bij elkaar zetten, vaak met meervoudige - met
drugs - gerelateerde problemen is
echt te veel. Dit is vragen om problemen! De manager van Unitio
gaf ook aan dat 24 cliënten met dit
risicoprofiel in deze kleine ruimte
veel is en misschien wel te veel.
Toch houden ze eraan vast.

De entree van het complex met rechts Villa Luchesio en links Villa Angelica.

Dat er al grote bezorgdheid was over het huisvesten van dementerende bejaarden in combinatie met ex-delinquenten, was na de
presentatie van de plannen al duidelijk. Niet overtuigd van het
welslagen van het hele project, maakte de bewonerscommissie
zich grote zorgen. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en
is de koers van Villa Luchesio aan de Bredaseweg gewijzigd.
Op donderdag 24 september werd
in een bijeenkomst van Unitio,
ODAzorg en de bewonerscommissie de mededeling gedaan dat er bij
nader inzien geen ouderen zullen
worden gehuisvest. Er zou volgens
Connect Wonen, hieronder vallen Unitio en ODAzorg, geen belangstelling meer zijn vanuit deze
doelgroep vanwege veranderde
marktomstandigheden (corona).
De bewonerscommissie verwerpt
deze argumentatie. Al vanaf dag
één is aangegeven dat niemand ge-

loofde dat mensen bereid zouden
zijn hun kwetsbare dementerende
vader of moeder onder een dak te
huisvesten met veroordeelde criminelen.
In het pand ontbreken de ruimte
en mogelijkheden om echte zorg
en activiteiten aan te bieden. Buiten de veel te kleine 'hokken' is
slechts één ruimte beschikbaar
voor het beheer. De bewering van
Unitio dat er positieve voorbeelden waren van deze combinatie
bleek al heel snel onjuist.

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

Problemen
En nu willen ze dus álle wooneenheden vullen met strafrechtklanten. Het voorstel om eerst
eens op te schalen naar veertien
en dan te evalueren hoe het staat
met de overlast, werd verworpen.
Er zijn acht personen gehuisvest
en er is nu al af en toe sprake van
gedoe. Met enkele coffeeshops in
de directe omgeving is het openlijk

 wan Jenniskens,
T
lid bewonerscommissie
Han van den Berg
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Verdienmodel
De bewonerscommissie is nadrukkelijk niet tégen opvang van
kwetsbare personen, ook al brengen die problemen met zich mee.
Overigens worden die problemen
door Unitio volmondig erkend.
Dat het verdienmodel - 24 zelfstandige kleine wooneenheden
vullen met cliënten met huursubsidie en bijdragen van Justitie - boven veiligheid en leefbaarheid van
burgers gaat, is een frustrerende
constatering. Het CDA heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan
de verantwoordelijke wethouder.

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 20 november naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
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ons zijn al wat ouder en slechter
ter been.” De bouwvakkers ruimen
het grootste puin altijd goed op. De
zussen zien wel een beetje op tegen
de eerste dagen in de nieuwe flat,
want dan gaat alles eerst door de
vaat, alle kasten gaan leeg.

Klein maar grandioos
Marianne van Wereld is vandaag
voor het eerst in het kleine huisje.
Ook zij vindt het een goede oplossing: “Er zijn boven geen voorzieningen meer, daar kun je echt niet tus-

sen het geklus wonen." Als tip voor
een volgende keer geeft ze mee dat
het nog praktischer zou zijn als je
beneden ook kon slapen. Maar voor
nu is het goed en bovendien krijgen
ze er na drie weken een mooiere flat
voor terug. Ook mevrouw De Kok is
het met de andere bewoners eens.
Een beetje behelpen, maar grandioos dat ze dit hebben geregeld.

Bewonerscommissie content
Antoon Bergmans, voorzitter van
de bewonerscommissie, beaamt

het succes. “Je ziet dat dit een sociale impuls geeft aan de flat. Er
gebeurt wat. Ook de relatie met
de bouwvakkers van aannemer
KnaapenGroep is erg goed. Af en
toe brengen we gebak en drinken
we samen koffie. Ze houden veel
rekening met de bewoners.” Ook
is de voorzitter lovend over de
rol van TBV. “Kim, Lonneke en Jochem zijn zeer betrokken en zijn de
olie die de operatie gesmeerd laat
lopen, zij ondersteunen de bewoners
heel goed.”

Toekomst
De bewoners gaan goed om met
de hectiek en de verandering. Nog
even volhouden en dan kan eind
dit jaar iedereen genieten van zijn
eigen opgeknapte woning met
meer comfort en veiligheid. De
Grote Eik is dan klaar voor de toekomst.
Laurens Elzinga
Chris Oomes

Levensreddend hart als eerbetoon aan sociale initiatieven
“Een hommage aan naastenliefde”, zo omschrijft kunstenares
Marieke Vromans haar nieuwste creatie, die zij in september onthulde aan de zijgevel van haar huis aan Noordhoekring
87. Het idee voor het levensreddende hart vormde zich eind
zomer 2019 op een moment van gemis, en het kwam weer omhoog tijdens de lockdown van dit voorjaar.
“In zo’n angstige periode is het heel
fijn om te creëren en zeker om met
zoiets positiefs bezig te zijn. Het materiaal om mee te werken had ik nog
in huis dus ik hoefde de deur niet uit.”

staan. “Het is zo’n fijne wijk om te
wonen, de wijk straalt ook uit dat
mensen hier graag wonen met de geveltuintjes, bankjes, bloembakken en
verzorgde huizen.“

Mooie initiatieven
Het kunstwerk is een reactie op alle
hartverwarmende initiatieven die
ontstonden toen corona ons leven
ontwrichtte. Van balkonconcerten, soep koken voor de halve wijk
en boodschappen doen voor de
buren tot vlaggetjes naaien en
stoepkrijtkunst. De straat werd weer
belangrijk als ontmoetingsplek.
“Dit hart is een visuele stimulans om
dat positieve en sociale vast te houden, laat dít het nieuwe normaal
zijn, niet alleen in geval van nood.”
Marieke vindt het typerend voor de
wijk dat hier al die initiatieven ont-

Stadsdokter
Een stadsdokter die met injecties in
de omgeving probeert de stad levendiger te maken, zo ziet Marieke
zichzelf. “Steden en dorpen worden steeds anoniemer en relaties
digitaler. Mensen leven langs elkaar
heen, er is minder connectie en
daardoor meer eenzaamheid. Er is
zoveel schoonheid op straat, ik wil
onze omgeving mooier en verrassender maken om ontmoeting en
verbinding te stimuleren, het moet
herkenbaar zijn voor mensen.” Een
ander mooi voorbeeld van zo’n
injectie van Marieke is het kunst-

Marieke Vromans deelt kaartjes met een boodschap uit.

werk (een uitvergroting van een
ritskarretje) op het entreeplein van
het spoorpark. ‘De Rits’ opent de
stenige stad, legt het park aan je
voeten en brengt mensen samen.

Reizende kunst
Voorlopig heeft ‘Niet alleen in geval
van nood’ een prachtige plek aan het
pand van Tiwos waar Marieke nu
woont, maar op termijn zal het huis
gesloopt worden. En wat als het zover
is? “Het werk hoeft niet hier te blijven,
het heeft geen vaste plaats, het is reizende kunst die op een nieuwe plek
opnieuw mensen kan verrassen, we
zien dan wel waar het naar toe gaat.”

Sinds kort heeft Marieke aan de voorkant van haar huis een brievenbusje
hangen met kaartjes met de boodschap ‘Niet alleen in geval van nood’.
Die mogen mensen meenemen en
opsturen naar geliefden. Ze vult het
regelmatig aan dus kom er gerust een
halen. Tiwos stuurt er ook twee met
hun bewonerskrant mee als mooi gebaar.
F ransje ter Doest
Han van den Berg
» Meer informatie over de kunstwerken van Marieke vind je op haar
website mariekevromans.nl
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GEMEENTENIEUWS
Wijkgericht werken werkt in de Noordhoek

Aan de wijkbewoners, ondernemers en instellingen van Noordhoek,
In de ‘pilot omgevingsplan’ in de Noordhoek werken inwoners en overheid samen. Dat gebeurt op een manier zoals de aankomende Omgevingswet het bedoelt. Uiteindelijk levert het een omgevingsplan op
voor Noordhoek en later voor heel Tilburg.
In het plan bundelen we de wensen vanuit de wijk op het gebied van
bijvoorbeeld groen, spelen, parkeren, bouwen en wonen. Noordhoek
moet een plek zijn waar je veilig opgroeit en gezond oud wordt. Uiteraard
kijken de gemeente en het kernteam ook naar de toekomst: wat laten we
achter voor volgende generaties?
De wijk is steeds betrokken geweest bij het proces. Onder leiding en door
uitvoering van de inspirerende en compassie-gedreven leiders en leden
van het kernteam en de wijkraad. De uitgeschreven enquêtes, SWOTanalyse (analyse van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes) en
wijkplan brachten de professionele aanpak van de wijk in beeld.
Dit trekt de aandacht van de professionals bij de gemeente, experts,
management, bestuurders en andere gemeenten. De Noordhoek krijgt
alle lof en waardering en het wekt de nieuwsgierigheid: zou dit in alle
wijken zo kunnen?
Proces
Vanaf de aftrap in december 2018 tot en met de bijeenkomst van 1
oktober 2020 zijn we ongeveer 22 keer bij elkaar geweest. Met alleen
de Omgevingsvisie 2040 en het coalitieakkoord ‘Gezond en gelukkig in
Tilburg’ als basis. Niets over beleidsregels of verordeningen. Wel over afspraken hoe met elkaar om te gaan en een ongedwongen kennismaking.

20-531-VEW-WIJ-Noordhoek-okt.indd 1

Deze pilot kreeg de ruimte vanuit de gemeentelijke organisatie en ook
van de wijk. Een creatief proces volgde. Het niet komen tot één parkeerscenario bracht op tijd de nodige reflectie en versnelling, door gelijkwaardige gesprekken van vakspecialisten op inhoud. Beide partijen zijn nodig
voor een gezamenlijk resultaat. Zo vanzelfsprekend als het klinkt is het
niet altijd, wat werkte is wederzijds begrip. Een belangrijke les.
Op 1 oktober is gesproken over nog openstaande punten. Er zijn nog een
paar zaken uit te zoeken voor de gemeente en het kernteam gaat bespreken hoe zij de cultuurhistorische waarde van de wijk zien. Ook stellen de
deelnemers een woonvisie voor de wijk op, waar gezondheid bij hoort.
Deze actie was niet gepland, maar is later in het proces ontstaan vanuit
inzichten uit verschillende gesprekken. Ook dat was een mooi leerpunt:
inhoud blijft verbinden, dat is nooit af. De inzichten en ervaringen van
deze pilot zijn belangrijke informatie voor de doorontwikkeling van deze
manier van werken: wijkgericht werken dus.
We hebben ook geleerd dat je misstanden uit het verleden niet kunt
goedmaken in een (omgevings)plan, maar je kunt er wel van leren. Alles
willen regelen maakt dat de wijk op slot komt te staan. Dat zou de beweging waarin we ons bevinden en de ruimte die we ervaren, letterlijk en
figuurlijk, enorm tekort doen.
Dank voor jullie samenwerking en proficiat met jullie prachtige wijk!

Het projectteam pilot omgevingsplan Noordhoek
22-10-20 08:48
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Sterre Kinderopvang zet door
In samenwerking met de Montessori Basisschool De Elzen wil
Sterre Kinderopvang een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0 – 13 jaar vormen. De bestaande BSO wordt dan uitgebreid van 68 naar 146 kinderen, en nieuw zijn 32 kinderen van 0-4
jaar. Op zich lijkt dit niet zo’n probleem, maar De Elzen heeft met
de groei naar 620 leerlingen voor de woonomgeving al de uiterste
acceptabele grens bereikt. Genoeg is genoeg en te veel is te veel.
In een fraaie brochure die vlak voor
de start van de omgevingsdialoog
in de buurt was verspreid, werd het
plan om te komen tot de vorming
van een Integraal Kind Centrum
uit de doeken gedaan. Een prachtig
plan. Na veel over en weer gepraat
werd toen al gauw duidelijk dat
vanwege de te verwachten extra
parkeerdruk, de verslechterende
conditie van de Kloostertuin en
de toename van geluidsoverlast
er weinig draagvlak in de buurt te
vinden was. De vorige wijkkrant
is hier uitgebreid op ingegaan. Behalve dat er ooit is gemaild dat
er 17 extra parkeerplaatsen kwamen om aan de extra parkeerdruk tegemoet te komen, is er tot

nu toe nog niet gereageerd op de
met redenen omklede bezwaren.

Bezwaren nogmaals toegelicht
Op 10 september heeft het IKC de
omgevingsdialoog voortgezet. Voor
een tweede keer kwamen buurtbewoners, de wijkraad, de directie
van De Elzen en het IKC bij elkaar.
Van gemeentezijde was onder andere de wijkregisseur aanwezig. De
vergadering werd voorgezeten door
de heer Keijzers van Sterre Kinderopvang. Hij deelde officieel mee
dat de kapel was aangekocht en dat
de overdracht op 1 november zou
plaats vinden. Geconfronteerd met
het feit dat het bestemmingsplan
nog lang niet rond is deed dat de

vraag rijzen of de zaak onderhands
met de gemeente al beklonken is.
Dat deze bijeenkomst niet meer is
dan een rituele dans. Dat werd natuurlijk ontkend. Er werd bevestigd
dat de kapel op de gok is gekocht.
Wel een prijzige gok van 750.000
euro exclusief de bouwkundige aanpassingen. Bas Evers, directeur van
De Elzen hield een zeer betrokken
betoog voor een “montessoriaans”
centrum voor kinderen tussen 0 –
13 jaar. De school mag zich gelukkig prijzen met zo’n gedreven leider,
maar Evers ging niet in op de genoemde bezwaren.

Waar is het draagvlak?
De bezwaren van de Stichting Kloostertuin werden opnieuw toegelicht
en er werd nogmaals gewezen op de
verzande staat van de Kloostertuin
door het intensieve gebruik. Wat
ooit is aangeplant is weer vertrapt.
De Kloostertuin was voor de groei
van De Elzen een buurtpark, open
voor de buurt na schooltijd tot zes
uur. Inmiddels is het een speeltuin
voor De Elzen en de BSO geworden
en wordt de tuin tijdens de schooltijden tussen 9 en 15 uur intensief
gebruikt. De grens voor redelijk
groenbeheer is nu bereikt, het is
dweilen met de kraan open. Bijkomend feit is dat kinderen van buiten
De Elzen door schoolkinderen worden weggekeken. Veel kritiek kwam
er op het geluidsrapport, dat uitging van het geluid van 32 kinderen

van 0-4 jaar, zonder dat van de 620
kinderen van De Elzen. Wanneer
dit wordt meegenomen, komt het
geluid boven de norm uit. Er is nu
sprake van een nieuw op te stellen
geluidsrapport. Om daar weer discussie over te voorkomen gaan de
gemeente en het IKC op verzoek
van de voorzitter van de wijkraad
Theo van Breugel eerst samen in gesprek over de uitgangspunten en de
norm. Het parkeerprobleem is niet
verder aan de orde gekomen, de
vergadering liep al uit. In feite is er
niets gedaan met de reeds bekende
bezwaren, de vergadering had op
zijn minst antwoorden verwacht.

Ballon staat op knappen
Voor een IKC bestaat nog steeds
geen draagvlak in de buurt, genoeg
is genoeg. Er werd de vergelijking
gemaakt met een ballon die op
springen staat, iets meer lucht erbij
en de ballon klapt.
De geplande bijeenkomst van 29
oktober kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De
dialoog over schaalverkleining, het
gebruik van de buitenruimte, het
onderhoud van de Kloostertuin en
het geluidsrapport, zal op de huidige manier of toch in een andere
vorm worden georganiseerd. Voorlopig is besloten de verdere uitwerking van de plannen stil te leggen. In
het volgend nummer hoort u meer.
Wil Verheggen

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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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. Deze keer maken we kennis met Bertie
van de Bogart, werkzaam als vrijwilliger in het Spoorpark.
Er komt heel wat kijken bij het
onderhoud van de tien hectaren
Spoorpark. Een grote groep van
ongeveer 40 vrijwilligers zorgt voor
het dagelijks onderhoud van het
groen, het opruimen van zwerfvuil
en toezicht op de toren. Bertie is
een van die vrijwilligers. Hij is 61
jaar, afkomstig uit Den Bosch, maar
woont al elf jaar in de Bomenbuurt. "Ik heb 40 jaar bij Heineken
in de productie gewerkt en ben
sinds een paar jaar vroegtijdig met
pensioen. De hele dag thuiszitten
is een hel, dus toen ik stopte met
werken heb ik eerst de Tilburgse
Koerier bezorgd en werkte ik later
bij de Vier Jaargetijden." Via een
advertentie in het Brabants Dag-

blad is hij vrijwilliger geworden in
het Spoorpark en is daar elke dag
te vinden, zo'n 36 uur per week.

Ritueel
Hij begint elke dag in de ochtend
bij de Kempentoren en gaat naar
boven om alles te controleren. Onder leiding van conciërge en groenbeheerder Theo Horsten houdt hij
zich daarna bezig met onderhoud
van het groen in het park: onkruid
verwijderen en schoffelen waar
nodig. Hij doet dat samen met een
aantal andere vrijwilligers. "Dat
is een leuk groepje, we hebben
lol met elkaar en nog nooit geen
mot gehad." Bertie is een vrolijke
man met een positieve kijk op het

Trotse beheerders van het Spoorpark, met links Theo Horsten en rechts Bertie van de Bogart

leven. Hij doet dit werk om bezig
te zijn in de buitenlucht. "Dat is
gezonder dan de hele dag binnenzitten." Het leukste werk vindt hij
het bijhouden van de toren: kijken
of het toegangspoortje nog werkt
en zorgen dat bezoekers naar boven kunnen. Als er 'kunstenaars'
actief zijn geweest moet hij die
graffity zo snel mogelijk verwijderen. ’s Avonds gaat hij weer voor

controle naar boven om te kijken
of er niemand achtergebleven is.
Stel je voor dat iemand onwel is
geworden en hulp nodig heeft. Tot
slot wil hij graag een compliment
geven aan de leiding, die net als
hij trots mag zijn op het prachtige
park.
Clemens Audenaerd
Han van den Berg

Collectief bouwen gaat niet vanzelf aan het Burgerijpad
Woningnood is misschien een groot woord, maar de vraag naar een
plek om te wonen is ook in Tilburg groot. Dan valt het op hoeveel
braakliggende terreinen er nog zijn, zoals aan het Burgerijpad.
Hier ontwerpen de toekomstige bewoners zelf hun huis, maar dat
gaat niet zonder hobbels.

Een impressie van de toekomstige huizen aan het Burgerijpad

Het is nu nog de ideale hondenuitlaatplaats, het onkruid reikt er
tot kniehoogte en het is opvallend
groot. De locatie waar eens basisschool De Vuurvogel stond, naast
de brandweer en aan het Burgerijpad, ligt al jarenlang te wachten op
een nuttige invulling. Wat is er aan
de hand?
De bouwlocatie is door de gemeente gereserveerd voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat de
toekomstige bewoners zelf hun
huis kunnen ontwerpen, uiteraard
binnen bepaalde voorwaarden,
legt Peter Nouwens uit. Hij is voorzitter van de vereniging Burgerijpad waarin de beoogde bewoners
samenwerken. Dit collectief bouwen heeft voordelen. Zo zijn de
gezamenlijke kosten minder dan
bij 'normaal' ontwerp en is er veel

meer ruimte voor de persoonlijke
wensen van de 17 woningen en
hun bewoners. Maar samenwerken en vooral samen ontwerpen
gaat niet vanzelf. Het kost veel
afstemming en tijd en daardoor
kunnen mensen wel eens afhaken
en voor een andere woning kiezen.
Zelf een woning ontwerpen is voor
vrijwel niemand een alledaagse
bezigheid, en daarom biedt de
gemeente Tilburg begeleiding bij
het proces. De invulling van de locatie krijgt zoetjesaan steeds meer
vorm, en binnenkort gaat er daadwerkelijk wat zichtbaars gebeuren
op deze ideaal gelegen locatie. Nog
dit jaar legt de gemeente riolering
aan en wordt er ander grondwerk
gedaan. In een volgende wijkkrant
kan Peter Nouwens meer details
geven over dit bijzondere project.
Frank Vermeulen
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Het voormalige wijnpakhuis Monopole van de familie Verbunt aan de Langestraat in Tilburg. Vanaf 1983 is hier Buurthuis Binnenstad gevestigd. In de voormalige wijnkelders
ontpopte zich de luidruchtige Tilburgse metal- en punkscene en schalde in de jaren 80 en 90 vernieuwende en alternatieve muziek in muziekzaal Batcave.

Tilburg kent meerdere grote families die zich met de handel van wijn
bezighielden. Naast Kerstens en Bogaers was de Verbunt-clan de
grootste en belangrijkste in de stad. Het predicaat Hofleverancier
dat ze rond 1900 verkregen is daar een bevestiging van.
Grondlegger van deze wijnverkopers in Tilburg was de uit Bergeijk
afkomstige Joseph Antonius Verbunt. In 1844 kwam hij als 22-jarige
naar Tilburg om een onderneming
in wijn te starten. Later kwamen
daar tabak en gedistilleerd bij. Hij
begon heel gewoon achter zijn
woonhuis in de Nieuwlandstraat.
Zijn bedrijf groeide en er kwamen
kinderen. Die namen delen van zijn
bedrijf over en het zoveelste Tilburgse familiebedrijf was een feit.
J.A. Verbunt deed in wijn en Frans
Verbunt in gedistilleerd. De verschillende zonen hadden ieder hun
eigen zaak en zaten verspreid over
de stad in diverse panden en de-

pendances: Nieuwlandstraat, Korte
Tuinstraat, Langestraat.

Bourgondisch Brabant
Naast wijnimport werd er ook gedistilleerd en tabak verhandeld.
Door de economische opleving
konden veel Tilburgers zich weer
wat weelde en luxere producten
veroorloven. Bier en pruimtabak
bleef voor de gewone man. Met
snuiftabak, wijn en likeur kon vooral de elite zich een verfijnde smaak
aanmeten. Met de intrede van deze
nieuwe genotsmiddelen werd de
Brabantse traditie van gezelligheid
en Bourgondisch leven in ere hersteld. Daar kwam nog bij dat in het

roomse Brabant ook een grote hoeveelheid miswijn werd genuttigd.

Lege kelders
Na de crisisjaren volgde ook voor
Verbunt een moeilijke tijd. Zoals bij
zoveel Tilburgse bedrijven gooiden
de Duitsers ook hier roet in de bedrijfsvoering. De bezetter roofde de
wijnvoorraad, uiteraard voor eigen
gebruik. Maar de slimme Verbunt
had een flinke partij in andere, voor
de Duitsers onbekende, kelders
opgeslagen. De totale inbeslagname werd daarmee voorkomen. De
overgebleven wijn werd gebruikt bij
de bevrijding van Tilburg in 1945,
hetzelfde jaar dat Verbunt zijn
100-jarig bestaan vierde.
Einde van de romantiek
Na de oorlog ging het de Verbunts
al snel weer voor de wind. De broers

bundelden hun krachten. In 1970
werden de nostalgische wijnkelders
van de Langestraat ingeruild voor
het industriële Goirke Kanaaldijk.
Modernisering en schaalvergroting
was het devies. Een jaar later volgde
samenwerking met Douwe Egberts.
Maar al snel bleek dat een verkeerde
inschatting en het werd een fiasco.
De Verbunt-groep werd verkocht
aan United Distillers (1986), een
multinational in gedistilleerd. De
vijfde generatie Verbunt verkocht
tot slot de aandelen in 2010 aan
Salentein Holding. Daarmee kwam
de Tilburgse romantiek rondom de
wijnimport definitief aan zijn eind.
+ Chris Oomes
Ansichtkaart (1984)
Regionaal Archief Tilburg
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Kattenvrienden kunnen hart ophalen in De Spinnerij
Eindelijk kon kattencafé De Spinnerij haar deuren openen. Sinds
dierendag genoten kattenvrienden van kopjes bij de koffie, bij
een taartje of bij een broodje in het kersverse kattencafé in de
Langestraat in het centrum. Door de coronamaatregelen moeten
de katten het nu even zonder publiek doen.
Speciaal voor liefhebbers van deze
zachte viervoeters zijn acht asielkatten op 14 september naar Nederland gevlogen. Het 8-tal gaat
een heerlijke verzorgde toekomst
tegemoet. De inrichting van het
kattencafé met overal comfortabele slaapplekken, klimbomen,
speeltjes, aaiende mensen, schoten
om op te liggen en natuurlijk ook
met ruimte om zich terug te trekken, maakt het tot een poezenparadijs voor deze kroegtijgers.
Sommige katten zijn al helemaal
gewend en op hun plek, andere
zijn nog wat terughoudend. Maar
dat trekt nog wel bij. Yvette Kou-

wenberg, de eigenaresse, is er iedere dag om ze te verzorgen en heeft
al een heel leger aan vrijwilligers
om haar te helpen in het café en
de bijbehorende winkel. Vanwege de coronamaatregelen ging
het café helaas na een week weer
op slot, maar de winkel blijft van
woensdag t/m zondag overdag
open. Dat gedeelte, met allemaal
leuke kattenspulletjes, is nu ook
het afhaalpunt voor koffie, cake of
lunchbox To Go! Maar leuker zou
het zijn te chillen met een poes op
schoot. De katten kijken er in ieder
geval reikhalzend naar uit!
+

Fransje ter Doest
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Nieuwbouw Cinecitta in gebruik genomen
Het leek er even op dat Cinecitta uitgebreid zou worden met een
zwembad. In een flinke bouwput links naast het gebouw, op de
plek van het tuinterras, werd ruimte gemaakt voor twee nieuwe,
ondergrondse filmzalen met daarbovenop het zogenaamde Atrium, een uitbreiding van de bestaande horeca waar gasten ook
mogen plaatsnemen om te werken.
De nieuwbouw van Cinecitta is in
gebruik genomen. Het is een flinke
uitbreiding met behalve de twee
filmzalen onder de grond, een grote
ruimte daarboven. Met zijn strakke
hoge, met veel glas uitgevoerde
voorgevel, steekt dit atrium eigentijds af naast het in de zogenaamde eclectische stijl opgetrokken
voormalig sociëteitsgebouw, annex
schouwburg en concertzaal. In neonletters op de beglaasde voorgevel prijken de woorden 'see, drink,
eat, work'. Dat geeft precies aan wat
de functie van het Atrium wordt.

Ontwerp
Het ontwerp van de nieuwbouw
is van de Tilburgse architect Peter
van Hoogmoed. Hij is onder andere
bekend door de ontwerpen van de
uitbreiding van De Nieuwe Vorst,
het Ronald McDonaldhuis bij het
Elisabethziekenhuis en de kappersboot in de Piushaven. Daarbij mag
natuurlijk niet vergeten worden

dat zijn paradepaardje de eerdere
verbouwing van Cinecitta zelf is,
waarbij dit fraaie rijksmonument
met al zijn monumentale details is
gerestaureerd en met hedendaagse
technieken energieneutraal is gemaakt.

Uitbreiding
Er ontstond een behoefte om Cinecitta uit te breiden om zo meer
bezoekers te kunnen ontvangen.
Helaas moest hierdoor het tuintje
naast Cinecitta worden opgeofferd.
Misschien wel jammer, maar de
nieuwe ruimte van het atrium geeft
meer gebruiksmogelijkheden. De
nieuwe filmzalen hebben respectievelijk 30 en 40 zitplaatsen. Het film
aanbod kan zo worden vergroot.
Corona
Helaas is corona ook hier spelbreker. De grote filmzaal met zijn 174
zitplaatsen moest al inkrimpen tot
90 plaatsen, maar met de jongste

Zoek de 10 verschillen

coronamaatregelen van de regering
zijn dat er nu nog maar 30. De oude
en de nieuwe filmzalen hebben elk
zo’n 40 plaatsen, maar voorlopig
is het aantal zitplaatsen beperkt.

Extra impuls
Deze verbouwing is weer een extra impuls voor de toekomst van
de filmkunst in Tilburg en in het
bijzonder op deze historische plek
bij Cinecitta in de Willem II-straat.
Oorspronkelijk gebouwd door de
Liedertafel Souvenir des Montagnards in 1877 en toen in gebruik
genomen als concertzaal. De zaal
werd te weinig gebruikt. Om de

financiële lasten te verminderen
ontstond het idee om in de concertzaal films te vertonen. In 1916
werd in het Souvenirgebouw de
filmzaal de 'Nieuwe Bioscoop' geopend. Het was de tijd van de stomme film, met een 'explicateur' die
de film van tekst en uitleg voorzag.
Later kwam er nog muziek bij. Sinds
die tijd is er in Tilburg op filmgebied
veel veranderd.
Wij feliciteren Cinecitta met het
fraaie resultaat en wensen hen veel
succes met de nieuwe uitbreiding.
Wil Verheggen
Chris Oomes

Lida Bos
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COLUMN THEO VAN IERSEL

Bezörrege
Wèst tòch vort enen aorege tèèd. De wènter zitter wir òn te
koome zègge ze, want ge hèt de klòk wir op wèntertèèd moete zètte. Mar naa dènkte meschient bè oewèège ‘wè heej dè
naa meej bezörrege te maoke?’. Dè zakkoe es vertèlle.
Meej dees daoge, die èlleken dag en
bietje kòrter wòrre, kannet dikkels hêel
hard waaje. Agge dan op straot lopt
ziede ze wèlles rijje. Die smalle hôoge
waogentjes die de bè de suupermart
bestèlde bodschappe bè de meense
tèùs moete gòn bezörrege. Ik dènk dan
wèlles, zon die en vergunning hèbbe
om meej dees weer rond te meuge rijje.
Ik vèèn ze gevaorlek èn hèb ze dan ôok
vur menèège enen naom gegeeve: omwaajwaogentjes. Mar nie allêeneg die
waogentjes zèn gevaorlek, nèè, ok die
mèdjes èn mènnekes meej die ooranje jaskes èn die illektrieke fietskes. Die
tèùsbezörregers van al die eettèntjes
hier in de stad. Die rausen zo hard ast
kan oover straot, oover de stoep èn
dur et rooj licht. Lèèvesgevaorlek, ze
kèèke nèèreges naor, allêeneg nòr der
moobieltje waorop stao hoe laot ze op
en adrès moete zèèn om dè eete te bezörrege, vurdèt koud is. Ok de grôote
suupermarte rijje meej waoges rond
om alles bè jou in de keuke te zètte
wègge meej oew moobieltje òf oewe
kepjoeter bè hullie bestèld hèt.
Et schènt dèmme niemer zonder bezörrege kunne. Zeekers de meense die
saome moete wèèreke om der hèùs,
deren ootoo, de vekaansie èn al die
aander luukse dinger te kunne betaole.
Die bestèlle alles meej dere kepjoeter
èn laotenet dan den vòllegende dag
tèùs bezörrege. Mar umdèsse dan nie
tèùs zèn, zènner de buure wir meej
genillesd, want daor wòrt dè spul dan
mar gaa aafgegeeve.

Tòch moete alles es op en rijke zètte
wètter ammel bezörregd wòrt òf kan
wòrre. Alles wèk hierboove al vertèlde, dus oew eete, oewe tilleviezie, oew
kleere, oew schoene, ene lèptòp. Èn wè
dènkte van de kraant, de pòst, alle reklaomeblaojkes, de wèèkkraant, noemet ammel mar op. Mar witte wèt ok
is, dègger van èùt gaot, dèt bezörrregd
wòrt op de tèèd dieter vur stao òf die
dur jou speesjaol is òngegeeve. Èn aster
dan nie is, zèède bekaanst in alle staote wörum jou dè moet ooverkoome.
Dörum begosek dees verhaol meej de
opmèèreking dèmme in enen aorege
tèèd lèève. Et moet ammel vlug, vlug,
vlug.
Ik laas nòg wèl en tiepies verhòltje van
deeze tèèd in de kraant, meschient
hèddet ok geleeze. Oover en vrouwke
van de ‘alles laote bezörrege’ ginneraasie dè zwanger waar. Ze hagget òn
deren aandere klèène van en jaor òf
drie ötgeleej hoe dèt ammel zaat. Op
enen aovend zonner en paor vriende
bè hullie koome eete. De bèl gao en
dieje klèène lopt nòr de deur om oope
te doen. Daor stao dieje vriend meej
hulliejen beebie in zen èèreme. Dan
roept dieje klèène die oope doe: ‘Heej
mama, onzen beebie wòrt bezörregd’.
Ge zutter bezörregd van wòrre van hil
dè bezörrege. Mar êen ding is zeekers,
as de wèèkkraant nie op tèèd bezörregd wòrt, dan ...
Houdoe war,
Teejooke

Uit Geerts
receptenboek
Gevulde Koolrabi
Koolrabi is dat gladde, haast buitenaards aandoende bolronde knolletje. Niet te
verwarren met koolraap of knolraap, die beide ónder de grond groeien. Knolraap
kennen we ook als meiknol en koolraap is weer een kruising tussen knolraap en kool.
Hoe dan ook groeit de koolrabi bóven de grond en is het knolletje eigenlijk een uit de
kluiten gewassen verdikking van de stengel. Rauw smaakt hij als radijs, licht pittig, met
een iets zoetige hint van selderij. Gekookt doet koolrabi eerder denken aan bloemkool,
maar dan iets pittiger, met de structuur van de steel van de bloemkool. Ook dan heeft
het overigens weer een iets zoetige noot, zoals van de verwante koolraap. Kortom, best
lekker gezond en zeker de moeite waard om het (weer) eens een op tafel te toveren.
Ingrediënten
2 kopjes quinoa (gekookt)
4 koolrabi's
2 uien
1 teentje knoflook
1 eetlepel olijfolie extra vierge
1 eetlepel verse peterselie
50 gr rucola
1 eetlepel verse basilicum
2 eetlepels walnoten
125 ml kookroom
2 eieren
75 gram Pecorino kaas
zout en peper
Benodigdheden:
parissieneboor (meloenenbolletjeslepel) & voorverwarmde oven op 180°C
Bereiding
• Kook de quinoa volgens het recept van de verpakking.
• Schil de koolrabi, snijd de kapjes eraf en houd die apart als deksel.
• Kook de knolletjes ongeveer 10 minuten, dan afkoelen in koud water.
• Hol de koolrabi's uit met de parissienneboor.
• Snijd de ui en knoflook in blokjes en rasp de kaas.
• Klop de room op met de eieren en voeg de geraspte kaas toe.
• Begin met het fruiten van de ui en knoflook met een beetje olijfolie.
• Hak de peterselie, rucola, basilicum en walnoten klein.
• Voeg dit samen met de quinoa toe aan de gefruite uien en breng op smaak met zout.
• Haal de pan van het vuur en roer het eiermengsel erdoor.
• Vul de koolrabi's met het mengsel en zet het kapje erop.
• Bak ze in de voorverwarmde oven bij 180°C gedurende ongeveer 30 minuten.

Serveer met verse pesto, lekker met gegrilde zalm. Eet smakelijk!

Het alternatief voor de sportschool
• Begeleiding op maat
Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328 | 5038 GH Tilburg | www.totaal-vitaal.nl
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ONS Soepje draait weer met hulp van het buurthuis
ONS Soepje is weer terug! De
actie die in het vroege voorjaar
ontstond om verse soep en maaltijden bij zieken en kwetsbaren te
bezorgen, stond heel even stil. De
behoefte aan de maaltijden was erg
groot, maar het aantal bezorgers
liep terug. De organisatie maakte een korte pas op de plaats en

dacht achter de schermen bij ONS
Soepje na over een andere opzet.
Binnen een paar weken was alles
al in kannen en kruiken en op 21
oktober vond de herstart plaats.

Afhaalpunt
Om het probleem van de bezorging te ondervangen, wordt nu

Sonja Steemans (l) geeft een maaltijd aan Francien Kuijpers (r) die zij ophaalt voor een klant

Lukt het je ook even niet om voor jezelf te koken, hoor
je bij een risicogroep of kun je om een andere reden een
steuntje in de rug gebruiken? Meld je dan ook aan voor
de maaltijden via www.onssoepjetilburg.nl.
gewerkt met afhaalpunten. Als je
je opgeeft voor de maaltijden, geef
je aan waar je de maaltijd wilt ophalen. De openingstijden zijn ruim,
dus je kunt zelf bepalen wanneer
je op die dag komt. En als je ziek
bent is het natuurlijk ook mogelijk iemand anders te sturen. Per
maaltijd wordt een vergoeding
gevraagd. Omdat de organisatie
het belangrijk vindt dat het eten
voor iedereen beschikbaar blijft,
worden de kosten laag gehouden.
Bijkomend voordeel is dat porties
nu lekker groot zijn.

uitgeven van de maaltijden aan
de klanten. Dit is op woensdag en
vrijdag.
Joos Audenaerd

Klanten in de wijk
Wijkcentrum In De Boomtak heeft
ook de deuren ook voor klanten
van ONS Soepje geopend. Sonja Steemans regelt de praktische
zaken rondom het aannemen en

In De Boomtak in gedeeltelijke lockdown
Op dinsdag 13 oktober kondigde minister-president Rutte een
nieuwe fase aan in de strijd tegen corona: de gedeeltelijke lockdown. Nog meer inperkingen wat betreft toegestane groepsgrootte binnen en buiten. En, het meest relevant voor In De Boomtak,
sluiting van alle horeca. Dat betekent dat het horecadeel (dus de
bar) wel dicht moet.
Het goede nieuws is dat, in tegenstelling tot de lockdown in het
voorjaar, buurthuizen nu wel open
mogen blijven, en dat veel activiteiten wel door kunnen gaan. Binnen
de algemene gedragsregels, uiteraard. Het slechte nieuws is dat onder geen voorwaarde koffie en thee
verstrekt mag worden, dus ook niet
aan besloten groepen in verhuurde
ruimtes. Bezoekers mogen wel zelf
een flesje water meenemen.
Maximaal 30 personen
Uitgangspunt is dat we ons houden aan de richtlijnen van de overheid en de uitwerking van de veilig-

heidsregio. Er mogen maximaal 30
personen in één ruimte aanwezig
zijn. Iedereen draagt binnen een
mondkapje, dat alleen af gaat als je
op een stoel zit. Ook de regels voor
sportbeoefening zijn nog verder
expliciet uitgeschreven: sport- en
dansles vindt plaats in gescheiden
groepjes van 4 personen.
Geen disco, wel bingo
Ook is het van belang dat altijd
te achterhalen valt wie er in het
gebouw aanwezig zijn geweest.
Daarom vragen wij iedereen zich
bij binnenkomst te registreren. De
keuken mag niet worden gebruikt

en activiteiten waarbij de deelnemers zich niet vooraf aanmelden,
kunnen niet doorgaan. Helaas de
komende weken geen Eetery, geen
ouderenmiddag en geen Repair
Café. Ook de kinderdisco is niet
realiseerbaar binnen de gestelde
regels. De bingo op de tweede
maandag van de maand kan wel
doorgaan, mits de deelnemers zich
vooraf registreren.
Bij twijfel bellen
De prikpost van Diagnovum is
weer terug naar de oude frequentie van vijf ochtenden per week en
dit zal ook zo blijven. Nieuw is dat
de maaltijdvoorziening ONS Soepje in wijkcentrum In De Boomak
een uitgiftepunt voor maaltijden
heeft opgezet voor mensen uit de
wijk. Twijfel je of de bijeenkomst
waar je aan mee zou willen doen
wel of niet door gaat, bel dan even

met In De Boomtak (013-5430920)
of met de contactpersoon van
deze activiteit.
Lastige periode
Helaas zijn we weer in een lastige periode beland. Maar laten we
niet, zoals Rutte zei: ‘de randjes
van de regels op te zoeken’, maar
er met elkaar de schouders onder
zetten om er het beste van te maken en het virus buiten de deur te
houden. Dan kunnen we hopelijk
gezellige ontmoetingsmomenten
voor de wijkbewoners blijven bieden. Maar we weten natuurlijk niet
hoe het verder gaat. Begin november zijn er misschien al weer nieuwe maatregelen aangekondigd en
moeten we ons weer aan een nieuwe situatie aanpassen. Houd hiervoor de berichtgeving in de gaten.
Francis Huisman
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Restauratiewagon in Spoorpark

Nieuwe beplanting moet
hittestress tegengaan

Zoals op bijgaande foto’s duidelijk te zien is, heeft het opknappen
van het parkeerterrein hoek Boomstraat/Pijnboomstraat niet helemaal het gewenste resultaat opgeleverd.

Op donderdag 8 oktober arriveerde de langverwachte wagon
in het Spoorpark. Het rijtuig is op het stuk spoor aan het Oostplein van het park geplaatst, naast het waterplein en vóór de
ingang van Stadscamping Tilburg.
Daarna werd de wagon offi
cieel overgedragen aan Stichting Stadscamping Tilburg. De
vrijwilligers van de camping
gaan nu aan de slag met het interieur van het rijtuig. Het is de
bedoeling het rijtuig volgend
kampeerseizoen in gebruik

te nemen. Wil je meer weten
over de geschiedenis van de
wagon? Lees dan het hele verhaal in het nieuwsbericht op
www.spoorparktilburg.nl. En
kom de wagon eens bekijken!
Michaël Molenaar

Buurtpreventie
In onze wijk zijn vrijwilligers van het buurtpreventieteam regelmatig
op pad om zich actief in te zetten voor de veiligheid en leefbaarheid
in de wijk. Maar wat als je nu zelf getuige bent van een onveilige
of verontrustende situatie, waar moet je dan naar toe, wie moet je
mailen of bellen?
• noordhoekpreventie@gmail.com
voor vragen en meldingen aan het
buurtpreventieteam.
• telefoonnummer 14013,
rechtstreeks met de gemeente als
je overlast of vervuiling signaleert.
• www.tilburg.nl/contact, het
Centraal Meldpunt van de gemeente
om een klacht in te dienen.
• BuitenBeter App, als je vaker melding maakt van bijvoorbeeld
losliggende tegels, zwerfafval e.d.
Overigens, voor complimenten kan je op
bovenstaande adressen ook altijd terecht.

Navraag bij de gemeente leerde het
volgende: het was de bedoeling om
een zogenaamde Wadi aan te leggen
die het hemelwater van de straat
infiltreert in de bodem. Dit alles in
het kader van klimaatadaptatie om
hittestress te voorkomen. De plantjes slaan alleen niet aan, waardoor
je dit slordige beeld krijgt. In de
periode van november tot en met

april 2021 wordt een nieuwe poging ondernomen met waarschijnlijk andere beplanting. Als Moeder Natuur deze keer wel mee wil
werken, zal dit stukje Noordhoek
er over een tijdje weer picobello
bijliggen!
+

Hetty Boom
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Burgemeester bezoekt In De Boomtak
Door de coronamaatregelen kunnen bewoners van Noordhoek en
Centrum-West in een moeilijke situatie terecht komen. Met elkaar
kunnen we ook die periode aan,
door er te zijn voor elkaar. Dus
blijf in gesprek met je eenzame
buur. Doe een boodschap voor je
buur als die even niet vooruit kan.
Neem contact op met Ons Soepje
op het moment dat koken voor
jezelf even niet kan, omdat je ziek
bent. Die kleine dingen voor elkaar
is de kracht van onze wijk. Of zoals
Rien van Breda dat vaak zegt: “De
Noordhoek is net een dorp.”

Begin oktober bracht de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings,
samen met omgevingsmanager Berry Simons, een bezoek aan ons
buurthuis. De burgemeester wilde graag weten hoe de wijk en het
buurthuis de afgelopen periode hebben ervaren. Het bestuur van
Stichting Beheer en Exploitatie ‘In De Boomtak’, wijkraad De Noordhoek en onze ouderenadviseur Rien van Breda praatten hen bij over
de initiatieven en ontwikkelingen.
In De Boomtak is de huiskamer
voor de wijkbewoners van Noordhoek en Centrum-West. Sinds
begin maart ging die functie gedeeltelijk verloren door de coronamaatregelen. Toch zijn er in
de afgelopen periode activiteiten
ontwikkeld om ervoor elkaar te
zijn. Zo werd de groene/rode kaart
geïntroduceerd voor alle wijkbewoners. De actie nodigde buurtbewoners uit om elkaar te helpen
en ontstonden waardevolle verbindingen. Soms werden korte lijntjes
gelegd naar de ouderenadviseur
en Thebe.

Ook is in de eerste periode een project opgestart ‘Pimp je eigen straat’.
Wijkbewoners gingen aan de slag
om schitterende vlaggetjes te maken. Deze waren bedoeld om het
einde van de lockdown aan te geven. Gedurende de schoolvakantie
hingen de vlaggetjes in veel straten.
Ze werden door buurtbewoners en
passanten met vreugde ontvangen.
Ook draaide gedurende de zomervakantie het project Zomer in de
Noordhoek. Thuisblijvers kwamen
bij elkaar in kleine kring voor ontmoeting, een wandeling of een kleine lunch.

Gedurende de eerste lockdown was
er in het wijkcentrum ruimte voor
een ingrijpende verbetering van de
vergaderzaal op de eerste verdieping. Ook hier hebben enkele vrijwilligers hard gewerkt om er een
schitterende ruimte van te maken.
Tevens is de grote benedenzaal/
huiskamer opnieuw ingericht en
het barmeubel aangepast. Hierdoor
krijgt de ruimte een rustigere uitstraling.
De afgelopen maanden waren
moeilijk voor het buurthuis, omdat
de verhuur van de ruimtes en de
omzet van de bar wegvielen. Terwijl
de kosten nagenoeg gelijk bleven.
Ook zijn er zorgen over de klimaatbeheersing en ventilatie van In De
Boomtak. De kosten voor een nieuwe installatie voor lucht- en warmtebehoud zijn niet op te brengen uit
de exploitatie van het wijkcentrum.

De burgemeester gaf aan dat er in
de gemeente Tilburg, die zich als
duurzame gemeente wil profileren,
toch een oplossing voor te vinden
moet zijn. De wijkregisseur neemt
dit onderwerp op zich en zoekt uit
wat de mogelijkheden zijn.
Aan alle acties hebben heel veel
vrijwilligers in de wijk een bijdrage
geleverd en hier zijn we dan ook
heel trots op. De Noordhoek is een
prachtwijk met heel veel betrokken
vrijwilligers die ieder op hun eigen
wijze met veel inzet bewoners met
elkaar willen verbinden. Als alle ingrijpende coronamaatregelen effect
hebben, komt de burgemeester opnieuw naar In De Boomtak om iedereen te bedanken voor de inzet.
Jan Goossens
Chris Oomes

Heikense en Heuvelse kerk blijven de komende jaren open
Zowel in de Heuvelse als in de Heikense kerk kunnen kerkbezoekers en gelovigen de komende vijf jaar terecht. De tussenliggende tijd gebruikt Parochie De Goede Herder om
samen met het bisdom in gesprek te gaan over een herbestemming van de Heuvelse kerk.
Het bestuur en de parochie van de twee kerken
vinden het nu niet het juiste moment om tot
een sluiting van de Heuvelse kerk over te gaan.
Wel worden vanaf nu steeds meer activiteiten
en vieringen verplaats en gehouden in de aan
de Heilige Dionysius toegewijde Heikese kerk,

gelegen aan de Oude markt. Daarnaast start de
kerk een onderzoek om te bepalen wat de beste
herbestemming is voor het kerkelijke complex
aan de Heuvel. Hierbij wordt de optie opengehouden dat er na de herbestemming een kapelruimte open blijft voor gelovigen.

Kevin Hordijk
Chris Oomes
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Metamorfose van het schilderhok in het wijkcentrum

Verbouwing in volle gang

De vernieuwde ruimte is klaar om bezoekers geheel coronaproof te ontvangen

Het begon al tijdens de eerste lockdownperiode in het voorjaar,
toen het wijkcentrum gesloten was. Achter die gesloten deuren
werd door vrijwilligers hard gewerkt om het wijkcentrum op te
ruimen, schoon te maken en op te knappen.

getoverd tot een fraaie, ruime en
lichte vergaderzaal. Klussers Bert,
Rob en Pieter hebben de ruimte
volledig gestript, muurtjes gesloopt
en kasten en plafond verwijderd.
En daarna weer alles opgebouwd.
Het resultaat mag er zijn. In De
Boomtak beschikt nu over een representatieve en multifunctionele
ruimte, die goed te verhuren is.

In juni ging een lang gekoesterde
wens van het klusteam in vervulling: ze konden eindelijk starten
met de verbouwing van de ruimte die door ingewijden wordt

aangeduid met ‘Ruimte 9’. Wat
tot dan toe een donker, rommelig en niet meer schoon te krijgen
schilderhok was, werd in enkele
maanden tijd onherkenbaar om-

En dat wordt nog beter als binnenkort de nieuwe lift aangebracht
is. Dan kunnen nog meer bezoekers terecht voor activiteiten, ook
als men minder goed de trap op
kan. Hulde en veel dank aan de
mannen van het klusteam. Een
sterk staaltje vakmanschap!
+

Francis Huisman
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Wijkcentrum In De Boomtak
Reserveringen:
office@deboomtak.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur
Dagelijkse activiteiten: Prikpost Diagnovum en Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg • 013-5430920 • www.deboomtak.nl • info@deboomtak.nl

Agenda In De Boomtak

Wat er wekelijks te doen is deze maand (onder voorbehoud)
Maandag
13.00 - 15.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

Maandag t/m vrijdag:
Lunch (laatste maandag van de maand)
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (tweede maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Schilderles Fiona van Rossem
Wijkwandeling
Moedergym
Het Kiemuur (RIBW)
De Eeterij In De Boomtak
Sportschool Le Granse
Biljartvereniging De Boomtak

09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, ContourdeTwern

Donderdag

(eerste donderdag van de maand)
13.00 - 16.00 Fietstocht (tweede donderdag van de maand)
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)

19.30 - 20.30 Dutch Celtic Dance Academy
20.30 - 23.00 Café Français (eerste donderdag van de maand)

Vrijdag

Woensdag
09.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
19.30 - 22.30
20.00 - 22.30
20.00 - 22.00
20.00 - 21.30

Maandag, dinsdag en woensdag:

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

Dinsdag
10.00 - 12.30
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
14.00 - 16.00
17.30 - 18.30
20.00 - 21.30
20.00 - 23.30

08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum

Computercursus
Biljartvereniging Boomstraat 81
PC-EHBO
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Redactievergadering wijkkrant (1x per maand)
Darten
Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken)
Wijkraad (vierde woensdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

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

Zaterdag:
10.30 - 11.30
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Repair Café (derde zaterdag van de maand)
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www.marijnvanherel.nl

Marijn van Herel bv
Loodgietersbedrijf & Centrale verwarming

013 - 542 33 09

advertentie Antoon de Jong bv
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teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

rs

e
mm

Go
.
M

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

VOOR MEER INFORMATIE
013 - 463 89 30
fysiohvb@planet.nl

www.fysio-hartvanbrabantlaan.nl
Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg
U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

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