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De horeca heeft het zwaar te verduren, ook in onze wijk. Kerst is 
normaal gesproken topdrukte. Dit jaar is het allemaal anders. We 
gingen langs bij drie horecazaken in de buurt om te kijken hoe ze 
ervoor staan en wat ze gaan doen met kerst.

Corona gooit roet in het eten

Steck 013
Voor Mirte van der Sanden en 
Tom-Jan Brekelmans van Steck 013 
is de timing extra zuur. Op 1 januari 
kregen ze de sleutel van voorheen 
De Langeboom. Na een maand 
klussen, gingen ze 5 februari open. 

En het was gelijk een zoete inval. 
“Veel mensen waren benieuwd 
wat we ervan gemaakt hadden, 
onze eerste menukaart en de vele 
speciaalbiertjes.” Zes weken later 
was de eerste lockdown. “Dat was 
wel even schrikken. Je probeert 

overal rekening mee te houden als 
startende ondernemer. Maar dit 
hadden we niet zien aankomen.” 
Plannen om gezellige lange tafels 
in de tuin te zetten, een beetje 
Biergarten-achtig, ongedwongen, 
gezellig aanschuiven, konden met-
een in de ijskast. De lockdown zou 
drie weken duren. Dat was nog te 
doen. Maar het bleek langer te du-
ren, veel langer. En wie weet hoe 
lang nog. Dus werd een afhaalme-

nu gemaakt en snel aangemeld bij 
thuisbezorgd, want het duurt even 
voor je account is geactiveerd en 
verpakkingsmateriaal voor het be-
zorgen ingekocht. “We wilden ook 
contact houden met onze klanten 
en zichtbaar blijven. Dus hebben 
we leuke acties opgezet. Zoals de 
Steck Supporters Pakketten, een 
bierpakket, pul en een stekje van 
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Klanten halen bij het kraampje van Steck013 een winters drankje.  
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Corona gaf Boulevard laatste zetje
Boulevard Café aan de Spoorlaan, hoek Noordstraat, is een begrip 
voor veel wijkbewoners en Tilburgers daarbuiten. Het heeft vele 
trouwe gasten en verenigingen gekend. Het bericht van de sluiting 
van dit buurtcafé dat vier generaties Van Abeelen in afgelopen 
100 jaar heeft overleeft, vraagt om uitleg.

Op visite bij Jop en Dieke wordt 
meteen gecorrigeerd: Boulevard 
is geen buurtcafé, maar een stam-
café. Een stamcafé is een café met 
veel vaste stamgasten. Die vormen 
het grootste deel van de klandizie. 
Jop noemt de biljartvereniging, 
carnavalsvereniging De Tunnekes, 
het leuterconcours, darters, kaart-
gezelschappen en vergaderingen 
van politieke partijen als steeds 
terugkerende bezoekers. Maar ook 
verjaardagen en trouwpartijen, zo-
wel van jonge als gouden echtpa-
ren, vaak uit een van de eerder ge-
noemde gezelschappen of van een 
van de trouwe bezoekers. Bewo-
ners uit de wijk waren er natuurlijk 
ook, maar die waren slechts een 
klein gedeelte van de vaste klanten 
volgens Jop.

Achter de toog
Jop is de laatste uit een geslacht 
dat al 100 jaar een café runt, sinds 
60 jaar hier op deze plek. Zijn opa 
en zijn vader gingen hem voor. In 

de tijd dat de Noordhoekse kerk 
er nog stond kwamen veel mensen 
uit de buurt na de mis op zondag 
naar het café aan de overkant. 
Toen was het nog een echt buurt-
café, zoals meerdere wijken in Til-
burg er een hadden. Jop zat sinds 
2005 in de VOF en vanaf 2016 staat 
hij zelf, samen met Dieke achter de 
toog.

Stroomversnelling
Aan het werk in het café hielden 
ze een goede boterham over, maar 
daar stond wel 80 uur per week te-
genover: van 15.00 uur ’s middags 
tot 03.00 uur ’s nachts gedurende 6 
dagen per week. Naast ook nog een 
aantal uren per week aan allerlei 
administratieve werkzaamheden. 
Jop en Dieke hadden al plannen om 
over 2 à 3 jaar te stoppen. Ze had-
den samen al besloten dat ze geen 
toekomst in de horeca wilden. De 
komst van het virus en de tijde-
lijke sluiting van de horeca heeft 
die keuze in de stroomversnelling 

gebracht. Ze kijken met positieve 
gevoelens terug op de periode dat 
ze samen het café gerund hebben. 
Jop heeft inmiddels al een ande-
re baan en Dieke is op zoek naar 
een kantoorbaan die ze kan com-
bineren met het moederschap.  
Wat er met het café gaat gebeuren 

is nog niet bekend. De eigenaar is 
een oom van Jop en het pand krijgt 
hoogstwaarschijnlijk een andere 
bestemming. Een groot deel van 
de inventaris staat al klaar voor 
verhuizing naar een ander leven. 

  Clemens Audenaerd
   Han van den Berg
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onze kroegplantjes. Onze klanten 
delen de groei van het stekje met 
ons en elkaar, heel leuk.” Helaas 
geen kersttuin zoals ze in eerste 
instantie wilden, maar een pop-up 
kerstshop. Leuke kerstspulletjes 
en glühwein to go. Ook kun je bij 
Steck 013 heerlijke bierpakketten 
en borrelplanken bestellen. Volg 
en bestel op hun website, Face-
book of Instagram: Steck 013.

Karakter Tilburg
De horecazaak Karakter kent twee 
afdelingen, het Friethuys en het 
restaurant. Eigenaar Jelle Kuijpers 
is daar nu extra gelukkig mee. 
“Het restaurant is dicht, maar het 
Friethuys gelukkig open. Op deze 
manier hebben we toch nog om-
zet en kan ons personeel blijven 
werken.” Het klinkt wat tegenstrij-
dig, maar de coronacrisis heeft ook 
een positief effect voor Karakter. 
De online verkoop en bezorgdienst 
zijn toegenomen. Voorheen wer-
den alleen broodjes bezorgd, nu 
staat heel de kaart op de website 
en bezorgen we lunch en avond-
eten van de Reeshof tot en met 
Goirle. De naamsbekendheid van 
het Friethuys is hierdoor enorm ge-
stegen. Het volledig compenseren 
doet dit helaas niet, de helft van 
de zaak is immers dicht. De omzet 
van het restaurant wordt gemist, 
onder andere de drankomzet. 
Mensen blijven niet meer borre-

len na een diner in het restaurant. 
Zeker met de kerst zal dit gemist 
worden als de horeca dicht moet 
blijven. “Als we toch open zouden 
mogen, doen we dat alsnog. We 
hebben alle omzet nu echt hard 
nodig.” Maar als het zo blijft gaat 
Karakter een drie- of viergangen-
diner aan huis bezorgen. Klanten 
kunnen uit het menu hun eigen 
diner samenstellen. Bijvoorbeeld 
zeebaars, truffelsoep, hertensu-
cade en witte chocolademousse. 
Thuis in de oven of sous-vide (een 
soort kookzak) even opwarmen en 

genieten maar. Check de mogelijk-
heden via hun website, Facebook 
of Instagram: Karakter Tilburg.

Monarh
Ook de broers Ralph en Paul Kap-
pé van Monarh moesten snel scha-
kelen. In de dagen voor de eerste 
lockdown werd het al wat minder, 
mensen werden voorzichtig en me-
den de horeca. “Toen 16 maart de 
zaak volledig moest sluiten, heb-
ben we snel plannen gemaakt. De 
inkoop moest aangepast worden, 
andere gerechten verzinnen die 
bezorgd kunnen worden zonder 
aan kwaliteit in te boeten, de web-
site aanpassen, personeel, noem 
maar op.” Het niveau van de ge-
rechten blijft hetzelfde als klanten 
gewend zijn. Deze worden à la mi-
nute bezorgd, vanuit de pan direct 
naar de klanten thuis. De zomer 
was wel een lichtpuntje. “Doordat 
we maar 30 mensen binnen moch-
ten hebben, spreidden de reserve-
ringen als vanzelf over de week in 
plaats van de normale piek in het 
weekend.” Toen de tweede lock-
down begon, stond de organisatie 
al klaar. En er is een nieuw product 
bij gekomen: de Sterrenchef Box. 
Maaltijdboxen met ingrediënten 
om zelf een sterrendiner te maken. 
Samengesteld door en met berei-
dingsuitleg van de chef-kok. En 
dat sloeg aan! Bedrijven kochten 

de boxen als kerstpakket, klanten 
gingen aan de kook en deelden 
hun gerechten vol trots op allerlei 
social media. Ralph: “Erg fijn om zo 
onze klanten het Monarh-gevoel 
thuis te kunnen geven.” Uitrus-
ten doen de broers niet. “We zijn 
hard bezig met ons nieuwe restau-
rant Monchou (Spoorzone). De 
keuken is al klaar, midden januari 
hopen we open te kunnen.” Daar-
naast werken ze ook graag voor 
het goede doel. Voor het Ronald 
McDonald Huis maakten ze een 
kookboek met bekende Tilburgers, 
Guus Meeuwis en Gers Pardoel 
hielpen eraan mee. De volledige 
opbrengst gaat naar het Ronald 
McDonald Huis. Het boek is op 7 
december gelanceerd in de Rooi-
Pannen en is te koop voor slechts 
€13,95. Bestel via hun website en 
post je eigen sterrendiner: Monarh.

Noot van de redactie
We hadden natuurlijk graag alle 
horecazaken bezocht en in de 
spotlight gezet. Helaas gaat dat 
niet. We wensen alle horeca in 
onze buurt en daarbuiten veel 
sterkte en het allerbeste voor 2021.

   Laurens Elzinga
   Chris Oomes en  

Han van den Berg

  Vervolg van pagina 1

Puntjes op de i in de keuken van Monarh

Bedrijvigheid bij Karakter
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De Willem II-straat, een monumentale straat
Het 19e-eeuwse gemeentebestuur was van mening dat de entree 
van Tilburg een stedelijke allure moest krijgen, zodat de bezoekers 
van buiten de indruk konden krijgen in een fraaie stad te zijn 
aangekomen. De Willem II-straat moest net als de Stationsstraat 
een brede straat worden, met statige panden. Bij de aanleg van 
de huidige Willem II-straat kreeg het in 1870 eerst nog de naam 
Komediestraat, genoemd naar de Nieuwe Komedie, het Tilburg 
theater gelegen op de hoek met de Heuvelstraat. In 1881 werd de 
naam gewijzigd in Willem II-straat. 

De Willem II-straat is een van de 
oudste straten van Tilburg. De ge-
bouwde panden geven een goed 
beeld van de bouwkunst in de 
tweede helft van de 19e eeuw. In 
de statige Willem II-straat staan 
zes rijksmonumenten en zelfs 
28 gemeentelijke monumenten. 
Gebouwd werd veelal in de zo-
genaamde eclectische stijl, een 
bouwstijl met een samenspel van 
neorenaissance en neobarokke ele-
menten. Een groot aantal panden 
werd als woonhuizen gebouwd 
door fabrikanten. Het merendeel 
van deze patriciërshuizen hebben 
prachtige sierlijsten om de ramen 
met krulvormig kuiven, sommige 
met een balkon. Onder de dakran-
den zien we decoratieve kroon-
lijsten met consoles. De Willem 
II-straat is het meest in de oor-
spronkelijke staat bewaard geble-
ven. De gemeente hield het uiter-
lijk van de straat goed in de gaten.

Passer en schildersezel
Ook de gemeentelijke monu-
menten mogen er zijn. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het pand 
Willem II-straat 40-42. Dit pand is 
gebouwd in 1888, zoals de voor-
gevel vertelt. Het is in opdracht 
van de kunstenaar H.P.L. (Piet) van 
Tielraden neergezet in de neore-
naissance stijl als woning en atelier. 
Het pand heeft twee verdiepin-
gen, een entree met topgevel en 
twee spitse pinakels. Het heeft een 
zadeldak. Bijzonder is de rijke de-
coratie met voorstellingen boven 
ramen en deuren. Deze versierin-
gen verwijzen naar het werk van 
Van Tielraden als beeldhouwer en 
polychromeur. Hij beeldde zichzelf 
en zijn vrouw af in de boogvelden 
boven de ramen van het woonge-
deelte. De gevel was als het ware 

zijn reclamebord, waarin hij liet 
zien wat hij kon met symbolische 
voorstellingen, zoals de passer ver-
wijst naar constructies en de schil-
dersezel naar schilderijen.              

Succesvol beeldhouwer
Piet van Tielraden maakte hier 
in zijn atelier kerkelijke en profa-
ne kunst. Naast het maken van 
heiligenbeelden was hij ook een 
meester in het polychromeren. 
Zijn beelden kregen daardoor een 
fraai ingetogen uiterlijk. Creaties 
van Piet zien we onder andere in 
het hoofdportaal van de Heuvelse 
kerk waar de vlucht naar Egypte 
is uitgebeeld. De beelden aan de 
voorgevel van de Heikese kerk, 
met onder andere de Tilburgse 
patroonheilige St. Dionysius, zijn 
ook van zijn hand. Het atelier werd 
al gauw te klein en tien jaar later 
liet hij nog een atelier bouwen in 
de Noordstraat, nu Kunstpodi-
umT, op nummer 105. Hij had daar 
ook een gieterij, waar beelden in 
papierstuc, cement en gips kon-
den worden gegoten. De voorge-
vel moest ook hier tonen dat Piet 
beelden maakte, getuige de twee 
mangrote beelden aan de voorge-
vel. In 1919 had Piet het gezien in 
Tilburg. Hij vertrok naar Middel-
burg en van daaruit naar Ginne-
ken, waar hij in 1930 op 76-jarige 
leeftijd overleed.

   Wil Verheggen
  Han van den Berg

Op de foto's zie je het pand op  
nr 40 / 42 en in detail de heer en  
mevrouw van Tielraden 

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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Stop op verkamering eengezinswoningen
Bij een wandeling langs voordeuren van Noordhoek naar Centrum-
West valt het op. Best veel huizen met meer dan één deurbel. 
Woningnood en vooral het huisvesten van talrijke studenten zorgt 
voor toename van het opdelen van een woning in verschillende 
eenheden, maar of dit eigenlijk wel een goede oplossing is?

In Tilburg mogen voorlopig geen 
eengezinswoningen meer omgezet 
worden voor kamerverhuur.
De toenemende schaarste op de 
woningmarkt en zorgen over druk 
op de leefbaarheid door overlast
van kamerverhuurpanden, heeft 
het college tot deze harde stop 
doen besluiten. Het komend jaar 
wordt gebruikt om te kijken naar 
nieuw beleid en of deze maatregel 
wat lucht geeft voor starters en ge-
zinnen die woonruimte zoeken en 
aan de leefbaarheid in de stad.

Woningtekort
Ondanks dat er veel gebouwd is de 
laatste jaren, is er nog steeds een 
flink tekort aan woningen. Tegelij-
kertijd werden vele tientallen wo-
ningen omgezet naar onzelfstandi-
ge woonruimten en verhuurd aan 
studenten en arbeidsmigranten. 
Twee groepen die vaak een ander 

levensritme en -stijl hebben dan 
andere buurtbewoners, wat heeft 
geleid tot een toename van klach-
ten. “Terwijl de gemeente juist voor 
groepen als deze via nieuwbouw 
en hergebruik van panden woon-
ruimte op meer geschikte locaties 
mogelijk wil maken”, aldus Emy 
Faro, beleidsmedewerker wonen 
van gemeente Tilburg. De komen-
de jaren zullen nog meer van dit 
soort collectieve vormen van huis-
vesting worden gerealiseerd om 
de tekorten op te lossen. Zo is het 
oude pand van de belastingdienst 
aan de Cobbenhagenlaan omge-
bouwd naar studentenhuisvesting 
en wordt ook een leegstaand kan-
toorgebouw aan het Reitseplein 
voor dit doel herontwikkeld.

Vergunning
In Tilburg is voor het ombouwen 
van een woning voor kamerver-

huur aan 3 tot maximaal 5 per-
sonen een omzettingsvergunning 
nodig. Panden die van oudsher 
(voor 2010) aan meer personen 
onderdak bieden kunnen gevrij-
waard zijn van het maximum van 
5, omdat zij gebruik mogen maken 
van het overgangsrecht. Daarnaast 
mogen de kamerverhuurpanden 
niet binnen een straal van 50m (en 
soms zelfs 25m) van elkaar liggen 
om een goede spreiding te berei-
ken. Binnen de ringbanen zit het 
daardoor zo goed als vol, waardoor 
de aanvragen zich naar omliggen-
de wijken en dorpen verplaatsten 
met meer bewonersprotesten als 
gevolg. De gemeente heeft daarom 
een jaar rust ingelast. Mede met 
het oog op een wet in de maak, 
die moet voorkomen dat beleggers 
bestaande woningen opkopen en 
particuliere kopers er niet meer 
aan te pas komen.

Illegaal
Een jaar pauze geeft wellicht wel 
een verhoogd risico op een toena-
me van illegale verhuur. Faro zegt 
daarover: “Bij de legale panden 

gaat het meestal goed. De meeste 
overlast komt van illegale kamer-
verhuur. In het geval van illegale 
verhuur kunnen we handhavend 
optreden. Op de website van ge-
meente Tilburg is informatie over 
kamerverhuur en alle regels daar-
omheen te vinden. Daar staat ook 
een lijst op met bij de gemeente 
bekende en dus legale kamerver-
huurpanden. Woningen waar drie 
of meer personen op kamers wo-
nen en die niet op deze lijst staan, 
worden mogelijk illegaal als ka-
merverhuurpand gebruikt. Burgers 
kunnen dit melden bij het Centraal 
Meldpunt op de website van de ge-
meente.” Bij dit meldpunt kunnen 
burgers ook terecht bij aanhou-
dende klachten over legale ver-
huurpanden. Of bij hun wijkregis-
seur Chris Liebregts. Het adres van 
de website over kamerverhuur is: 
https://www.tilburg.nl/inwoners/
vergunningen/kamerverhuur.

  Fransje ter Doest
 Han van den Berg

Een aantal "bellen" in Noordstraat, Utrechtsestraat en Fabriekstraat in Tilburg.



6  |  Wijkkrant De Noordhoek

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 Bernadette Goossens, een van de vrijwilligers van 
de ouderenwerkgroep.

Bernadette woont al twintig jaar 
in de Noordhoek, daarvoor in de 
wijk Hasselt, waar ze geboren en 
getogen is. In haar werkzame leven 
heeft ze in de zorg gewerkt, met 
name het begeleiden van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Dat doet ze nu nog steeds, maar 
dan als vrijwilliger, gemiddeld een 
dag in de maand.

Voor de ouderenwerkgroep, die al 
tien jaar geleden op initiatief van 
ContourdeTwern gestart is als de 
55 + werkgroep, is Bernadette vrij-
williger van het eerste uur. Onder 
de strikte voorwaarde dat ook de 
andere namen van de werkgroep 
genoemd worden is ze bereid om 
haar verhaal te doen. Duidelijk 
is dat deze groep vrijwilligers het 
liefst hun werk doet zonder al te 
veel aandacht voor hun persoon-
lijke inzet.
Bernadette doet dit werk samen 
met Wies, Sonja, Ad, Joos en Rien. 
Ook Gust zat in de werkgroep, tot 

het coronavirus toesloeg. Hij is he-
laas in maart van dit jaar overleden 
ten gevolge van het virus. Een keer 
per maand organiseren en verzor-
gen de vrijwilligers samen een ge-
zellige middag in het wijkcentrum 
voor de ouderen uit de wijk, maar 
ouderen van daarbuiten mogen 
ook komen. Er wordt meestal voor 
muziek gezorgd, zodat er gedanst 
kan worden en er is een hapje en 

een drankje. Doel is om mensen 
met elkaar in verbinding te bren-
gen, eenzaamheid te doorbreken 
en een stukje gezelligheid te bie-
den. Een groep van gemiddeld 45 
mensen maakt hier gebruik van 
tegen een kleine vergoeding. Twee 
keer per jaar, in juni voor de vakan-
tieperiode en in december voor de 
kerst, wordt de middag afgeslote-
met een dinertje. De wijkraad vult 
de eventuele financiële tekorten 
aan.
Dit jaar, vanwege het virus, is alles 
anders en zijn er veel minder mid-
dagen geweest. "Uit de doelgroep 
zijn ook een aantal mensen over-
leden ten gevolge van het virus", 
vertelt Bernadette. "Er mag niet ge-
zongen worden, dansen is vanwe-
ge de anderhalvemetermaatregel 
verboden, mensen moeten op hun 

stoel blijven zitten en er mogen 
niet meer dan 30 mensen tegelijk 
in de zaal."
Op dit moment ligt er vanuit de 
werkgroep een plan om mensen 
voor de kerst een gratis maaltijd 
aan te bieden die dan kant-en-
klaar afgehaald kan worden. De 
uitnodiging hiervoor is naar 80 
mensen gestuurd en ze hoopt dat 
er deelnemers zijn die elkaar ook 
zullen opzoeken voor de maaltijd.
"Ik vind het werk voor de werk-
groep dankbaar werk en het geeft 
mij een heel fijn gevoel."
Bernadette wil graag iets beteke-
nen voor de medemens in het al-
gemeen en voor de ouderen in het 
bijzonder.

  Clemens Audenaerd
 Han van den Berg

V.l.n.r. Joos, Ad, Sonja, Bernadette en Wies in vergadering

MEMORIA
dierencrematorium Tilburg

www.dierencrematorium-memoria.nl

Tel. 013-5907716
Wielevenweg 22, 5048 CL Tilburg

welkom@dierencrematorium-memoria.nl

“Voor een respectvol en 
waardig afscheid”

De omgevingsdialoog tussen het Integraal Kind Centrum, 
Montessoribasisschool De Elzen, de Stichting Kloostertuin, 
buurtbewoners en de wijkraad zou op 29 oktober 
plaatsvinden. Helaas werd deze avond geannuleerd, vanwege 
het groeiend aantal coronabesmettingen en de daarbij 
behorende strengere maatregelen. Inmiddels mogen er weer 
bijeenkomsten plaatsvinden van maximaal 30 personen in 
een binnenruimte. 

Voortgang omgevingsdialoog tussen buurt en IKC

Een nieuwe datum is nu ge-
pland op maandag 14 decem-
ber 2020 om 19.30 uur. De 
vertegenwoordiging van de 

gemeente en de IKC-partners zal 
uit 10 personen bestaan. Uit de 
buurt, Stichting Kloostertuin en 
wijkraad kunnen dan maximaal 

20 personen aansluiten. 
Het IKC en De Elzen hebben de 
afgelopen weken goed gekeken 
naar alle opmerkingen en feed-
back over de plannen voor het 
realiseren van IKC De Elzen. Daar-
over gaan ze graag in gesprek met 
buurtbewoners en vertegenwoor-
digers. In het eerste nummer van 
2021 kun je hier meer over lezen. 

  Wil Verheggen
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Drie imposante gebouwen domineerden het straatbeeld van-
af 1828 aan de Korte Schijfstraat, op een steenworp afstand 
van de Hogere Textielschool. Dit waren de textielfabrieken van  
J. Brouwers. Ruim 130 jaar werden hier wollen stoffen geprodu-
ceerd. Op het perceel staat tegenwoordig het appartementen-
complex Brouwerslaken.

Zacht grondwater is kenmerkend 
voor Tilburg, erg geschikt voor tex-
tielindustrie. Mede hierdoor bloei-
de deze industrie tot in de jaren 50, 
de hoogtijdagen. In deze branche 
werkten toen maar liefst 13000 
arbeiders. Wat dat betreft was  
J.Brouwers relatief maar een klein-
tje. Ruim 300 mannen, vrouwen 
en kinderen (!) produceerden er 
lakens, flanels en baaien. Later kwa-
men daar kaardgaren stoffen voor 
militaire uniformen en kamgaren-
stoffen voor designkleding bij.

Arbeid adelt
Van de verhalen van arbeiders zijn 
vele herinneringen over het reilen 
en zeilen in de fabriek bewaard ge-

bleven. Uit deze overlevering leren 
we over de arbeidsomstandigheden 
van die tijd. Producent Brouwers 
was over het algemeen goed voor 
zijn personeel. De royale textielfabri-
kant kwam al in 1929 zijn pensioen-
verplichtingen na. En loyaliteit aan 
de baas bleek weer uit het feit dat 
personeel regelmatig hun 25-jarige 
jubileum vierde. Maar we hebben 
het hier nog over een tijd dat arbeid 
er heel anders uit zag. In de jaren 
50 was in de fabriek nog behoorlijk 
sprake van herrie, gevaarlijke machi-
nes, vuil en stoffig werk. Een kantine? 
Dat ging ten koste van werkruimte, 
dus aten de arbeiders bij mooi weer 
op straat en anders binnen bij hun 
spin- of weefmachine. 
 

Aparte technieken
Op de site van Cubra (Cultureel 
Brabant) is een uitgebreid verslag 
te lezen van Henk van Rijswijk die 
in schooljaar '52/'53 in deze fabriek 
als student van de Hogere Textiel-
school stage liep. Hij beschrijft alle 
hoeken en afdelingen van het com-
plex. En de meest vreemde technie-
ken en machines passeren de revue: 
van schrobbelmolens, selfactoren, 
kettingscheren, sier- en effecttwer-
nen tot buckskingetouwen. 

Gebouwen
De drie dominerende gebouwen 
van het complex hadden veel ver-
diepingen. Voor die tijd hypermo-
dern; het vijf lagen tellende hoofd-
gebouw was een van de hoogste 
fabrieken van Tilburg. Het verraad-
de ook dat er veel productie op een 
klein grondoppervlak mogelijk was. 
Dat was nodig omdat hier het gehe-
le productieproces, van ruwe wol 
tot het eindproduct, stoffen voor 

kleding, geproduceerd werd. Ruwe 
wol kwam gewassen en geverfd bin-
nen. 

Paardenkracht
In het begin werden alle machines 
in de fabriek aangedreven met acht 
paarden. Vanaf 1849 kwamen daar 
stoommachines voor in de plaats. 
Alle weef- en spinmachines werden 
aangedreven met drijfriemen, door 
het hele gebouw liepen assen met 
aandrijfwielen. De vloeren in de ge-
bouwen waren uiteraard van hout, 
doordrenkt met gelekte smeerolie 
uit de machines. Binnen roken was 
dus taboe, op straffe van een kwart-
je boete per incident. Arbeiders 
werden opgeroepen elkaar te ver-
klikken als er een stiekeme roker 
was gesignaleerd.

 +  Chris Oomes
ansichtkaart (1977) 
Regionaal archief Tilburg

In 1958 werd de fabriek overgenomen door lakenfabrikant J.A. Kerstens. Twee derde van het personeel werd ontslagen. Niet genoeg om het bedrijf te redden van sluiting (1965). Het 
complex kwam leeg te staan en werd vervolgens in 1985 gesloopt. Op de foto, genomen vanaf het achterbalkon van Stadscafé De Spaarbank, zien we de appartementen Brouwerslaken.
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Een mooie aanvulling op de papieren krant

Onze wijkkrant is een van de oud-
ste van Tilburg, binnenkort be-
ginnen we aan de 46e jaargang. 
Daarnaast beheert de redactie een 
facebookpagina en een website. 
Idealiter zouden we deze middelen 
zo goed mogelijk inzetten om de 
Noordhoek en Centrum-West van 
nieuws te voorzien. Maar ja, da’s 
best arbeidsintensief en de meeste 
aandacht gaat vaak naar de papie-
ren krant. 
Na een paar oproepen in de krant 
staken Eugenie en Jaap hun vin-
gers op. Sinds kort beheert Eugenie 
de facebookpagina en de website, 
waarbij Jaap de technische steun 
en toeverlaat is. 'De krant verschijnt 
acht keer per jaar en dan is het na-

tuurlijk best lastig om actueel te 
zijn', vertelt Eugenie. In het ideale 
geval vullen de krant en onze digi-
tale kanalen elkaar aan, hoopt zij. 
'En op internet kunnen we natuur-
lijk andere en meer informatie kwijt 
dan in de krant. Mooie sfeerfoto's, 
een aankondiging of een nieuwtje 
dat op korte termijn actueel is.’
Voorbeeld is een serie foto's van de 
begraafplaats aan de Bredaseweg 
op 11 november. Als alternatief 
voor de start van het carnavals-
seizoen waren de karakteristieke 
beelden versierd met oranje-groe-
ne carnavalssjaals. 'Dat was een erg 
mooie actie en veel buurtbewoners 
hebben dit waarschijnlijk gezien. 
Om deze foto's in het papieren 

kerstnummer te publiceren, is wel 
erg mosterd na de maaltijd.’ 
Om de digitale middelen interes-
sant en actueel te houden zijn we 
uiteraard op zoek naar tips, mooie 
foto's en andere bruikbare inhoud. 
Kom je een nieuwtje tegen? Ge-

beurt er iets in de wijk waar meer 
mensen van zouden moeten we-
ten? Heb je prachtige foto’s (nieuw 
of juist heel oud) van een mar-
kant gebouw? Of organiseer je iets 
leuks? Stuur alle tips naar Eugenie:  
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.

Anno 2020 is het natuurlijk geen nieuws als we melden dat wijkkrant 
De Noordhoek ook digitaal vindbaar is. Maar het is wel aardig dat 
de redactie voortaan actiever is op facebook en op de website. De 
reden is heel praktisch : vrijwilligers Eugenie Verschuren en Jaap 
van den Dries versterken sinds kort de redactie.

Facebook: Wijkkrant De Noordhoek 
Website: stichtingnoordhoek.nl/wijkkrant
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Eind goed al goed voor het Lindeplein
Er ging een aardige geschiedenis aan de herinrichting van 
het Lindeplein vooraf. En het eindresultaat mag er zijn! De 
buurtbewoners, gemeente en Brouwers Groenaannemers hebben 
hier gezamenlijk een prachtig project van gemaakt.

Anouschka Terloo nam het hele 
traject deel aan de werkgroep. 
Ze wilden een mooier en groener 
plein, waar de buurtkinderen leuk 
konden blijven spelen. En waar de 
ouders en buren weer een buurt-
borrel konden houden. Anousch-
ka: “Het wordt hartstikke mooi! 
Daar hebben we met zijn allen 
hard voor gewerkt. Prachtig dat 
het nu aangelegd wordt.”

Er wordt hard gewerkt tot het win-
terweer het niet meer toelaat. Als 
het goed is, is het plein halverwege 
januari klaar. In maart wordt dan 
alleen nog het gras ingezaaid. De 
bomen hebben nieuwe grond ge-
kregen en worden teruggeplant. 
Na toestemming van de gemeente 
mochten de buren ook de onge-
bruikte plantjes meenemen. Wat 
overblijft wordt aan het planten- 
asiel aangeboden. Pleinbewoner 
Marcel Hermans was ook betrok-

ken bij de werkgroep. “Fijn dat het 
plein nu aangepakt wordt. Het was 
ook wel toe aan vernieuwing en we 
hebben er veel energie in gestoken. 
Ook goed dat veel materialen her-
gebruikt worden, zoals de metalen 
bakken rond de bomen en sommi-
ge speeltoestellen.” 

De werkgroep heeft veel bijeen-
komsten bijgewoond en nog veel 
meer telefoontjes gepleegd. De 
herinrichting leefde erg rond het 
plein. Iedereen wilde betrokken 
zijn of hun mening inbrengen. Het 
uiteindelijke ontwerp hing een 
tijd aan het hek zodat iedere be-
woner er kennis van kon nemen.  
De werkzaamheden zijn in een 
bewonersbrief aangekondigd. Een 
nieuw Lindeplein van de buurt, 
voor de buurt!

  Laurens Elzinga
 Chris Oomes

Aan het Hagelkruisplein  
brandt nog licht
De dagen zijn kort, de nacht be-
gint vroeg. In het donker, in de kou 
gaan we langs de deuren rond het 
Hagelkruisplein. Kraag omhoog, 
coronaproof collecteren voor de 
buurt-kerstboom. Studenten, ge-
zinnen en ouderen dragen bij. De 
collecte was al aangekondigd, de 
kerstboom al bekend. Nieuwe be-
woners met nog verf aan de vingers 
doen ook enthousiast mee, trots op 
het plein. Alleen maar vrolijke ge-
zichten. Iedereen draagt bij. “Wan-
neer planten jullie de boom? Ik 
kom helpen en een borreltje doen!” 
Het is daarom dat wij zo van zo 
van de Bomenbuurt houden. Hier 
loop je nooit alleen. Geen dorpsca-
fé is open, maar dat slaat ons niet 
uit het veld. Een van onze buren 
maakt zelf rumtopf (alcohol met 
fruit). Aan de keukentafel warmen 
we weer wat op. De zelfgebrouwen 
drank zal ook geschonken worden 
bij het optuigen van de boom. We 

maken er een piepklein pleinfeestje 
van. De wereld lijkt wel dicht, maar 
aan het Hagelkruisplein brandt nog 
licht, de hele winter lang. Dankzij 
onze buren en de sponsors, Van de 
Klundert Fietsen, Hondentrimsa-
lon Van de Klundert, Karakter 
en Van Helderen Sneltransport. 
 

 +  Laurens Elzinga

Toezicht bij graafwerkzaamheden aan het Lindeplein
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Hoe vieren we kerst dit jaar? 
Hoe graag we het ook willen en hoezeer we er misschien naar snakken, een uitbundige kerst zit er dit jaar niet in. De versoepeling tijdens 
de feestdagen komt er niet nu de besmettingen niet snel genoeg afnemen. Voor de een is dit een zegen, voor de ander een noodzakelijk 
kwaad. Hoe gaan we om met deze bijzondere kerstperiode? En hoe creatief is iedereen in deze situatie? Buurtbewoners vertellen hoe 
hun feestdagen eruit gaan zien.  

arrow-up Monique (57), Kastanjestraat
“De feestdagen zie ik als een verplichting, waarom moet je speciaal met 
kerst bij elkaar komen? We hebben met onze twee volwassen dochters 
een hele goede band. Ook met mijn ouders en mijn zus trouwens. We 
zien elkaar heel regelmatig. Dus vind ik het niet zo erg dat het nu een keer 
niet kan. Met kerst kook ik altijd zelf, we pakken niet heel groot uit, maar 
wel altijd iets luxer dan normaal.”

Arrow-right Esther (45), Noordstraat 
“Het is eigenlijk dit jaar niet anders dan andere jaren, we verspreiden de 
kerstbezoekjes over drie dagen. Maar de dagen voor kerst heb ik het altijd 
zo druk, dat ik ook wel zin heb om de hele dag lekker te Netflixen! Ik hecht 
niet zo veel waarde aan kerst. Ik heb ook nog geen idee wat we gaan eten, 
misschien bestellen we iets bij een restaurant. Koken is best leuk, maar 
niet met kerst!”

Arrow-right Fikret (36), Stationsstraat
“Ik vier sowieso geen kerst, omdat ik van Turkse komaf ben. Maar de 
feestdagen breng ik ieder jaar anders door, ik weet van tevoren nooit wat 
er op mijn pad komt. Vaak ga ik reizen, ik houd ervan veel in Europa te 
zien, vooral gebouwen in steden. Corona belemmert dat nu wel. Maar 
die tijd kan ik nu ook goed besteden aan mijn studie, want die kost naast 
mijn werk best veel tijd.”
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arrow-down Julian (29) en Max (28), Stadsheer
“We hadden gereserveerd bij Monarh, maar dat gaat nu natuurlijk helaas 
niet door. Misschien dat we dan eten bij een restaurant gaan bestellen. 
We passen ons aan aan deze tijd. We maken het thuis gezellig en zorgen 
dat we met niet meer dan zes personen zijn. Oud en nieuw vieren we ook 
in een kleiner gezelschap. Helaas missen we nu het vuurwerk, dat altijd 
heel mooi is om vanuit ons appartement te zien.” 

arrow-left Wim (81) en Cobie (75), Elzenhof
“Normaal gesproken komt er familie uit Amerika. Maar nu hebben we 
alles afgezegd”, zegt Cobie. “Je moet corona wel serieus nemen en ik vind 
het wel goed dat ze de maatregelen niet versoepelen. En ik zou met kerst 
toch niet uit eten gaan. We eten dan thuis traditionele gerechten, maar 
wel wat uitgebreider.” Vriend Wim gaat normaal met kerst naar de kin-
deren. “We zijn dan met 15 man. Nu is het even afwachten hoe we het 
doen. Waarschijnlijk gaan we het per dag verdelen. En we eten in ieder 
geval Chinees!”

arrow-left Meghan (31) en Olivia (3), Boomstraat
“Mijn opa is jarig op eerste kerstdag. Dat vieren we altijd met de hele fa-
milie die uit 22 personen bestaat. Dat kan natuurlijk dit jaar niet. Maar ik 
heb een oplossing bedacht. We gaan digitaal met elkaar eten. Van tevoren 
brengen we iedereen een pakket met een driegangenkerstdiner. Ongeveer 
de helft eet vegetarisch, daar moet ik nog een gerecht voor bedenken. Via 
Zoom gaan we dan met z’n allen tegelijk aan tafel, zo zijn we toch een 
beetje bij elkaar!”

  Annelies Schipper
 Chris Oomes
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Rotte kies maakt plaats voor woontoren

Het leek een gebed zonder eind te worden, maar begin november 
was er toch witte rook. Het afgetrapte Van Beurden-terrein 
verdwijnt, tot opluchting van velen. Als financiële compensatie voor 
de grondeigenaar komt er een 70 meter hoge woontoren aan de 
westkant van het Spoorpark. Hierdoor krijgt het park eindelijk een 
fatsoenlijke achteringang en wordt het park een flink stuk groter.

Jarenlang lagen gemeente en de 
familie Zeeuwen in de clinch over 
een fatsoenlijke oplossing voor 
de voormalige brandstoffenhan-
del. Terwijl de hakken steeds die-
per in het zand gingen, ontstond 
rondom de locatie aan de Haze-
laarstraat de afgelopen jaren een 
fraai stadspark. Het verwaarloosde 
terrein werd voor steeds meer om-

wonenden een doorn in het oog, 
waardoor de gemeente zich ge-
noodzaakt zag een onteigenings-
procedure op te starten. Dit olifan-
tenmiddel hoefde uiteindelijk niet 
ingezet te worden. 

Zeeuwen verkocht het terrein on-
langs aan een projectontwikkelaar 
die een plan ontwikkelde voor een 

woontoren van 70 meter voor 100 
woningen, net buiten het huidige 
Spoorpark, half in het talud van de 
Ringbaan-West. Uit de tekeningen 
blijkt dat het een toren 'op poten' 
wordt, waardoor het ruimtebeslag 
in deze krappe hoek van het park 
beperkt blijft.

Volgens de stichting Spoorpark is 
dit een aanvaardbaar compromis. 
Voorzitter Johan Dunnewijk: 'Om 
meerdere reden is dit een goede 
oplossing.' Zo werd de architect 
van het Spoorpark betrokken bij 
het ontwerp van de toren. Met de 
nieuwe plannen kan het Spoor-
park volgens het oorspronkelijke 
ontwerp aangelegd worden en 
komt er geen toren in het park, zo-
als in alternatieve plannen nog de 
bedoeling was.  

BeweegR, de overkoepelende or-
ganisatie die gevestigd is aan de 
westkant van het park, kan leven 
met de oplossing, maar heeft ook 
zijn bedenkingen. Bart Spijkers van 
BeweegR draait er niet omheen: 
'Allereerst fijn dat er eindelijk iets 
gaat veranderen aan de belabberde 
situatie van het Van Beurden-ter-
rein. De nieuwe toren gaat een 

behoorlijke verhoging van de par-
keerdruk veroorzaken. Er ontstaat 
een lastige verkeerssituatie in de 
bocht van de Hazelaarstraat, waar 
de uitrit van de parkeergarage, de 
toegang naar de woontoren, de be-
zoekers van het park en de auto's 
van de parkeerplaatsen langs het 
talud elkaar gaan kruisen.'

De toren gaat met zijn 70 meter 
ook voor flink wat schaduw zorgen 
in deze hoek van het Spoorpark. 
'Onze ambitie is steeds geweest 
om energieneutraal en gasloos 
te bouwen. Daarvoor hebben we 
flink geïnvesteerd in installaties en 
zonnepanelen.' De nieuwe toren 
zorgt voor flink wat minder rende-
ment van de panelen. Spijkers blijft 
echter positief en hoopt dat een 
groot deel van de bezwaren wat 
betreft verkeer en parkeren bij de 
verdere uitwerking van de plannen 
opgelost kunnen worden. 

In 2022 kan naar verwachting 
met de bouw gestart worden. 
Voor meer info zie 
www.tilburg.nl/hazelaarstraat.

  Frank Vermeulen
 Gemeente Tilburg

5

www.karelenlinda.nl/5jaar

Visual onderkant van de woontoren en woontoren naast de Grote Eik 
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Kiosk aan oostzijde park geopend

Heb je al een koffie to go  
gehaald? Goed nieuws voor 
parkbezoekers die tijdens een 
wandeling door het park ook 
trek krijgen in wat lekkers! Want 
de kiosk aan de oostzijde van 
het park is bij goed weer open 
van 12.00 – 17.00 uur, in het 
weekend openen de luiken om 
10.00 uur. Je kunt er o.a. koffie, 

De Kloostertuin is altijd sfeervol 
in deze tijd van het jaar, maar eind 
november werd het extra gezellig. 
Alle kindjes uit buurt konden hier 
hun Pietendiploma behalen door 
het afleggen van het Pietenpar-
cours. Dat was nog geen gemak-
kelijke opdracht. Eerst moesten 
de pietjes in spé alle schoenen, die 
in de klimtoren door elkaar lagen, 
sorteren. Daarna alle verlanglijst-
jes zoeken die in het klauter- en 

thee, warme chocolademelk, 
limonade, tosti’s, erwtensoep, 
glühwein, quukskes en bitter-
ballen afhalen. Vanwege de 
coronamaatregelen is alles na-
tuurlijk ‘to go’. En uiteraard de 
lege bekertjes en dergelijke de-
poneren in één van de afvalbak-
ken. Onze prikkelateurs zullen je 
dankbaar zijn!

klimbos gewaaid waren en deze 
in de juiste brievenbus stoppen. 
En ook het zak- en daklopen kon 
natuurlijk niet ontbreken. Iedereen 
had zijn uiterste best gedaan en 
kon het Pietendiploma in zijn zak 
steken. Met Pietenfriet, peperno-
tencake na afloop en glühwein en 
pompoensoep voor de ouders was 
het feest helemaal compleet.

  Han van den Berg

Aangepaste openingstijden  
Spoorpark (8.00 – 19.00 uur)

In deze tijd waarbij we rekening 
moeten houden met de corona-
maatregelen is ook het Spoor-
park genoodzaakt de openings-
tijden af en toe aan te passen. 
Het park sluit daarom nu om 
19.00 uur. Het is belangrijk dat 
alle bezoekers, vrijwilligers en 

parkpartners zich veilig voelen 
in het park. Onze vrijwilligers 
werken dagelijks in het park om 
er een fijne plek van te maken. 
Eventuele nieuwe wijzigingen in 
de openingstijden van het park 
worden via de online kanalen 
gecommuniceerd.

Pieten in de Kloostertuin
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GEMEENTENIEUWS
Willem ll Straat
In 2021 staan er vanaf juni werkzaamheden gepland in de Willem II 
Straat. Dit is een van de straten waar de gemeente een extra inves-
tering doet om de kabels en leidingen opnieuw te ordenen. Hierdoor 
hoeft in de toekomst de straat minder vaak open om een leiding bij te 
leggen. Ook komt er ook ruimte voor groen. Onder de straat komen 
kratten die het regenwater opvangen. 

Het voorlopig ontwerp is klaar en te zien op 
www.tilburg.nl/willem2straat. Hier staat ook uitgelegd wat het voor het 
verkeer betekent dat de Willem II straat tussen de Tuinstraat en 
de Heuvelstraat uit het voetgangersgebied wordt gehaald. 

In het voorjaar van 2021 opent 
de gemeente in het magazijn 
van de voormalige Wibra (hoek 
Langestraat – Korte Tuinstraat) 
een nieuwe fietsenstalling. 
Er komt ook een openbaar 
(invalide) toilet. 

De stalling is gratis en iedere dag 
geopend van 07.00 tot 01.00 uur 
en er is continu een beheerder 
aanwezig. Het gaat om een proef 
voor vijf jaar. Na vijf jaar bekijkt 

de gemeente of de stalling goed 
gebruikt wordt en of de overlast 
van op straat gestalde fietsen in 
het Dwaalgebied is verminderd. 

Zodra de fietsenstalling in het 
Dwaalgebied open is, wil de 
gemeente de fietsbeugels in de 
aangrenzende straten verwijde-
ren. De ruimte die vrijkomt door 
het verwijderen van de beugels 
geven we in overleg met 
bewoners een andere invulling. 

Tilburg groeit de komende jaren 
naar een stad met zo’n 226.000 
inwoners. Dit zorgt voor enorme 
uitdagingen. 

Er moet ruimte zijn voor nieuwe 
woningen en meer groen, zodat 
de stad een koele, fijne en leef-
bare plek is om te wonen. Ook 
moet de binnenstad economisch 
gezond blijven, door meer 
mensen naar de binnenstad te 
trekken die er komen wonen, 
winkelen en werken. Allemaal 
ontwikkelingen die vragen om 
een optimale bereikbaarheid, ter-
wijl er juist steeds minder ruimte 
beschikbaar is. 

Uit een verkeersstudie blijkt, dat 
het verkeer op de Cityring gaat 
vastlopen als we niets doen. Een 
ingreep is daarom nodig. De helft 
van het huidige verkeer op de 
Cityring is doorgaand verkeer dat 
de binnenstad doorkruist, maar 

er helemaal niet hoeft te zijn. 
Door dit doorgaande verkeer te 
weren blijft de binnenstad goed 
bereikbaar voor wie er echt moet 
zijn. Met minder doorgaand 
verkeer kan de openbare ruimte 
aantrekkelijker worden ingericht. 
Zo ontstaat ruimte voor het 
Stadsforum: een groot nieuw 
stadsplein tussen de Katterug en 
Theaters Tilburg. 

Het college is voorstander van de 
ontwikkeling van het Stadsforum 
en van een verkeersingreep op de 
Cityring. Het gaat dan om de 
Heuvelring, tussen de Spoor-
laan en de Piusstraat. Met een 
verkeersingreep wordt het 
doorgaande verkeer geweerd uit 
de binnenstad en kan de Paleis-
ring terug naar 1 rijstrook en 30 
kilometer per uur. Het streven is 
maximaal 8.000 auto’s per dag, 
in plaats van de 20.000 die er mo-
menteel overheen rijden. Zo is de 
Cityring klaar voor de toekomst. 
Meer informatie is te vinden op 
www.tilburg.nl/stadsforum.  

Heeft u vragen over de ontwik-
kelingen in de binnenstad, neem 
contact op met Bart van Dalen; 
bart.van.dalen@tilburg.nl of 
06-15881823.

 

Toekomst Cityring

Voor de doelen van de Energie-
transitie ligt er een opgave in 
het verduurzamen van de eigen 
woningen in de gemeente. We 
hebben daarvoor het programma 
‘Aan de slag met je huis’ ontwik-
keld. Daarin zitten onder andere 
de volgende instrumenten en 
acties: De inzet van energie- 

coaches, het invullen van een 
online energiescan (met een 
gratis cadeautje), de inzet van 
energieadviseurs voor een 
onafhankelijk energieadvies en 
Zonopjedak Tilburg.

Kijk op de website voor Tilburg: 
www.aandeslagmetjehuis.nl 

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

Binnenstad:
Bart van Dalen (omgevingsmanager) (013) 542 85 77,
bart.van.dalen@tilburg.nl
Chris Liebregts (wijkregisseur) (013) 542 88 64,
chris.liebregts@tilburg.nl

Fietsenstalling Dwaalgebied

Willem II straat (artist impression)

Stadsforum (artist impression)

Verduurzamen woningen
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Energiecoaches in de Noordhoek
Vanaf september zijn er vier energiecoaches actief in Tilburg. Ze 
helpen de inwoners van Tilburg bij het besparen van energie in 
huis. In december zijn de energiecoaches in de wijk Noordhoek. 
De ruim 1400 inwoners die in aanmerking komen voor het advies 
van de energiecoach hebben een brief gekregen van de gemeente 
of hun woningbouwcorporatie Tiwos of WonenBreburg en kunnen 
zich gratis aanmelden.

De meest eenvoudige manier om 
energie te besparen, is door gedrag 
aan te passen. Daarvoor hoeven de 
bewoners geen grote investeringen 
te doen in huis. Met het aanpassen 

van het gedrag en het juiste gebruik 
van apparaten kan een huishouden 
zonder veel moeite gemiddeld 130 
euro per jaar besparen op de ener-
gierekening. De coaches maken een 

afspraak met de bewoner voor een 
telefonisch advies vanwege de co-
ronamaatregelen. De coach komt 
bovendien een gratis Energiebox af-
leveren. Daarin zitten producten die 
helpen energie te besparen in huis. 
Zoals een ledlamp, radiatorfolie, 
stekkerdoos en een tochtstrip. Ze 
sturen, na je gesproken te hebben, 
het adviesrapport naar je op. Af-
hankelijk van de samenstelling van 
het huishouden en de woonsituatie 
vertellen ze waar je energie op kan 
besparen.
 
Pilot
De gemeente Tilburg wil in 2045 
energieneutraal te zijn. Om dat te 
bereiken is onder meer een jaarlijkse 
besparing van 2% op het energiever-
bruik nodig. De inzet van de ener-
giecoaches is een van de middelen 
om dit doel te bereiken. In de pilot 
wordt een deel van de woningen 
van de woningcorporaties en parti-
culiere huishoudens benaderd. De 
gemeente Tilburg bekijkt na een 
jaar samen met de woningcorpo-
raties hoe de inzet van de energie-
coaches bevalt. De bedoeling is dat 
de coaches dan aan ongeveer 700 
huishoudens bespaaradviezen heb-

ben gegeven. Werkt deze aanpak 
goed en zijn de mensen er tevre-
den over, dan komt er een vervolg. 

Aanmelden en meer informatie
Inwoners die een brief hebben gehad 
kunnen zich aanmelden op www.til-
burg.energiebox.org of bellen naar 
013-30 341 86. De andere geïnteres-
seerden kunnen voor nu de website 
bekijken voor meer informatie over 
het project en zelf al aan de slag met 
energie besparen. Woningeigenaren 
die al aan de slag willen met isole-
ren van de woning kunnen kijken op 
www.aandeslagmetjehuis.nl.

"Op een leuke en ontspannen manier vraagt de coach je alles over het energiegebruik 
in huis. Het advies is vrijblijvend, maar super behulpzaam om actie te ondernemen!" - 
Bewoner uit Fatima

Artists of Color in Kunstpodium T
Vanwege de coronarestricties kan er in Kunstpodium T, anders 
dan gebruikelijk, niet ‘live’ de kunst bekeken en beleefd worden. 
De expositieruimte is daarom verplaatst van binnen naar buiten. 
‘Bezoekers’ bekijken de kunstwerken van 4 jonge kunstenaars dus 
vanaf het straatraam in de Noordstraat

Met het thema ‘Artists of Color’ 
brengt Kunstpodium T vier gekleur-
de makers bij elkaar. Ze tonen de 
veelzijdigheid van hun eigen cultuur 
in hun werk. Hoe positioneren zij 
zich anno 2020, een jaar getekend 
door de #blacklivesmatter-demon-
straties, in de samenleving? Hoe 
ervaren zij hun plek in de huidige 
maatschappij? En vooral: hoe erva-
ren zij het makerschap als gekleurde 
kunstenaars? Via de media: textiel 
(Meilin Oomes), schilderkunst (Jay-
da Reeberg), fotografie (Roze Meike) 
en film (NOASU) onderzoeken zij 

hun eigen etnische identiteit, om zo 
een geluid van acceptatie en inclu-
sie uit te dragen. Met deze expositie 
wil Kunstpodium T een tegengeluid 
laten horen tegen de witte kunstwe-
reld en getalenteerde jonge makers 
een podium geven. Ze zetten zich 
in voor een inclusieve kunstwereld, 
waar geen plaats is voor discrimi-
natie op basis van huidskleur of 
afkomst. De expositie loopt t/m  
20 december 2020. Kunstpodium T 
is gevestigd in Noordstraat 105.

 +  Chris Oomes

Zoekt u? 
 
• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of computerhulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 
 
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 

Zoekt u? 

• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of computerhulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 

Personeel 
Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN of 
COMPUTER hulp of BIJLES voor uw 
kind? Studenten uit uw wijk helpen 
graag. Uurtarief slechts € 13,90. 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp /bel 06 1482 6000 Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

Afmeting 60 x 49 

Zoekt u? 
• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of PC-hulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 
• Uitlaathulp hond 

Whatsapp/bel 06 1482 6000 
 

 

Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

De expositie aan de raamzijde van Kunstpodium T
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ALLÊENEG
COLUMN THEO VAN IERSEL

De fistdaoge stòn wir vur de deur. 
We perbeerener ammel wir wè 
van te maoke. Zeekers in deeze 
tèèd, meej hil dè keroona gedoe, 
zal dè nie aatij meejvalle um dè 
vur mekaare te krèège. We zullen 
onsèège òn moete paase òn alle 
reegeltjes dieter gestèld zèn. Dè 
zal vur sommegte meense nie 
makkelek zèèn, want ze kunnen naa 
nie èèreges gòn eeten èn meer van 
dè sort dinger. Èn meej ene grôoten 
hôop meense tèùs bè mekaare 
koome wòrt ok aafgeraoje.
Mar dès ammel nie zo èèreg, want 
ge kunt in ieders geval bè mekaare 
koome meej oewèègeste kènder, et 
klupke waormeej dèt wèl maag.

Mar dènkt oewèège es in hoe dèt 
is agge allêeneg zèèt. Bevobbeld 
umdègge allêeneg wont, òf dur 
oewen aawer nèèreges nòr toe kunt, 
òf dègge ziek zèèt? Hoe komde 
dan dees daoge deur? Dègge moet 
wòchte òffer meschient wèl iemes 
komt? Òf nòg èèreger, dètter iemes 
is die bèst wil koome, mar dur die 
reegeltjes naa nie maag koome? 
Hèdde daor wèlles òn gedòcht 
meej dees daoge, om op dees 
menier allêeneg te moete zèèn?
Maagek oe ene goeje raod geeve? 
Agge iemes kènt dieter zôo vur 
stao meej de koomende fistdaoge, 
gift hum òf heur en bietje meer 
òndaacht. Et zal oe allebaaj en goej 
gevuul geeve.

Mar allêeneg zèèn heej ok zen 
vurdêele. Niemes om oe heene. 
Lèkker allêeneg doen wègge gèère 
doet, zonder reekening te hoeve 
haawe meej aander meense. En 
goej boek leeze, zonder hil de 
tèèd te hoeve heure ‘hèddet nònie 
èùt, want ik heur oe nie?’ Òf ene 
goeje film kèèke op de tilleviezie, 
zonder enen hôop lewaaj op den 

aachtergrond van die aander dieter 
in hèùs rondlôope? Èn dan zummet 
mar nie hèbben oover et eete. Ge 
kunt dan et eete klòrmaoke dègge 
zèlf lèkker vènt òf gewoon ene 
piezza laote bezörrege dur den 
Ieteljaan die int sèntrem van de 
stad zit èn waordègge aanders nòr 
toe zot gaon. 

Mar hil die keroona reegeltjes 
hèbbe vur ons ammòl ok vurdêele. 
Ge hoeft nie speesjaol nòr de 
kapper òf nuuw kleere te kôope, 
want agge nèèreges nòr toe meut is 
dè nie nôodeg. Dè spaort ok enen 
hillen hôop gèld èùt. Èn agge gin zin 
hèt om oewèège òn te kleeje kunde 
den hillen dag in oewe piejaama 
rondlôope, want der is tòch gin 
meens dieter nòr kèkt.
Mar nèè, dè moete ammel nie 
doen. Ge moetet meej de meense 
waormeej dègge wèl bè mekaare 
meut zèèn, lèkker gezèlleg maoke. 
Saome wè spèllekes doen, en bietje 
bijbuurte, òf saome nòr dieje êene 
film kèèke diege ammòl al en paor 
keere gezien hèt. Èn umdègge dan 
tòch tèèd zat hèt zodde bevobbeld 
meej zen ammòlle et eete klaor 
kunne maoke vur diejen aovend, 
dègge aanders bèùte de deur waart 
gòn eete. Dan kunde meej zen 
ammòlle saome de fistdaoge op en 
goej menier durkoome.   

Meense, dan blèèfter vur mèn dees 
jaor niks aanders mir te zègge dan 
‘haawet gezond, fèèn fistdaoge èn 
dènkt ok es òn die aander dieter 
allêeneg vur staon èn wè òndaacht 
nôodeg hèbbe’.

Houdoe war,
Teejooke
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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

Hartverwarmende zorg

Zij laten ons toe in hun eigen ver-
trouwde omgeving. Voor velen is 
dit een zware en eenzame periode. 
Ondanks dat zien wij gelukkig dat 
er ook hoop en liefde leeft onder 
de mensen en dat zij in deze dagen 
proberen er toch het beste van te 
maken.

Helaas zijn er ook kwetsbare men-
sen die geen familie of naasten meer 
hebben, die deze dagen alleen moe-
ten doorbrengen en stiekem hopen 
dat de feestdagen snel voorbij zijn. 
Voor ons als wijkteam gaat het werk 
altijd door, door weer en wind en 
tijdens de feestdagen staan wij voor 

onze cliënten klaar. Hoe jammer het 
soms ook is om familie kerstbrunch 
of oud- en nieuwjaarsfeestje te 
moeten missen. Wij blijven met lief-
de en een glimlach ons werk doen. 
En speciaal tijdens de feestdagen, 
hopen wij van betekenis te kunnen 
zijn voor degene die het juist zo  
nodig hebben.

Wij wensen iedereen gezellige 
feestdagen en een liefdevol 2021!

Warme groet, 
Thebe wijkteam Hart van Brabant.

Zoek de 10 verschillen  Lida Bos

In de zorg werken doe je met een zorghart. De Wijkzorg is een 
extra bijzondere tak in de zorg, extra bijzonder omdat wij bij 
mensen thuis mogen komen. 



18  |  Wijkkrant De Noordhoek



Nummer 8 2020 |  19

Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand (onder voorbehoud)

Contact buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com

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
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

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

Maandag t/m vrijdag: 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum

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)
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
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)



20  |  Wijkkrant De Noordhoek

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der VleutenHarriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Iedere uitvaart bijzonder

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel. 013-4677410                                           Tel. 013-4638930 
emonsfysio@planet.nl                                     fysiohvb@planet.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


