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'Geen carnaval is alsof ik  
mijn familie een jaar niet zie'

Werkzaamheden in de Noordstraat

Bij de dagelijkse coronawandeling moet het zijn opgevallen dat 
in zowat iedere straat in onze wijk de bestrating openligt of bin-
nenkort aangepakt wordt. De reden is praktisch: liefst 7 kilometer 
water- en gasleidingen wordt in de Noordhoek en binnenstad ver-
vangen. Tegelijkertijd gaat sneller glasvezelinternet de grond in. 

De klus is onderdeel van de groot-
scheepse vervanging van de on-
dergrondse kabels en leidingen. 
Gemeente, Enexis, BrabantWater, 
KPN en de aannemer hebben de 

handen ineen geslagen om de 
overlast zo klein mogelijk te hou-
den. Straat voor straat wordt aan-
gepakt en de aannemer belooft 
de overlast zo beperkt mogelijk te 

houden. Glasvezelinternet is no-
dig om ook in Tilburg te kunnen 
voldoen aan groeiende vraag naar 
sneller internet met grotere capa-
citeit.
Omdat veel straten in Noordhoek 
en centrum vrij recent nog op-
nieuw zijn ingericht, wordt alles 
weer in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. Als het kan plant 
de aannemer links en rechts wel 

wat extra groen aan, zoals bijvoor-
beeld in de IJzerstraat. 
Onverwachte meevaller voor veel 
ondernemers is dat de werkzaam-
heden juist nu plaatsvinden tijdens 
de lockdown, waarin vrijwel alle 
winkels en horeca noodgedwon-
gen dicht moeten blijven. Voor 
meer info bijvoorbeeld wanneer 
jouw straat aan de buurt is, kijk op 
www.013infra.nl.

  Chris Oomes
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 17 februari naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Herdenkingsdienst Brabantse coronaslachtoffers
De eerste coronapatiënt in Nederland werd in Tilburg in het 
ETZ-Ziekenhuis opgenomen op zaterdag 27 februari 2020. Helaas 
bleek al snel dat Brabant de brandhaard was van het coronavirus. 
Dat had zijn weerslag in de vele zieken, doden en veel verdrietige 
mensen. In Brabant zijn in een jaar tijd op dit moment ruim 2500 
sterfgevallen vanwege het coronavirus te betreuren.

Op initiatief van 50PLUS worden 
de ons ontvallen Brabanders op 27 
februari, precies een jaar na dato, 
herdacht in de Hasseltse Kapel in 
Tilburg, met een bijzondere her-
denkingsdienst die ook digitaal uit-
gezonden wordt. De kapel heeft in 
al die jaren vanaf 1536 al veel stor-
men weerstaan. Met de bekende 
kaarsjes die daar altijd opgestoken 
worden, is het de plaats bij uitstek 
om zo’n herdenking in Tilburg te 
organiseren.

Voor alle overledenen wordt een 
kaarsje opgestoken en een aantal 
betrokken sprekers houdt een kor-
te toespraak om de slachtoffers van 
deze pandemie te herdenken. De 
sprekers worden afgewisseld met 
muzikale intermezzo’s door zan-
geres Farah. Het is niet alleen een 
herdenking, maar ook bedoeld om 
de mensen die er nu onder te lijden 
hebben een hart onder de riem te 
steken. Vanwege de coronamaatre-

niet fysiek aanwezig zijn. De initi-
atiefnemers hopen met deze bij-
eenkomst alle ontvallen personen 
door het coronavirus passend te 
herinneren en de eer te geven die 
zij verdienen. Iets wat door de co-

gelen zal deze herdenking in beslo-
ten kring plaatsvinden.

Kaarszakken voor dierbaren
Voor nabestaanden bestaat de 
mogelijkheid op een speciale ma-
nier hun dierbaren te herdenken. 
Geïnteresseerden kunnen de naam 
van hun dierbare op een kaarszak 
laten plaatsen en in deze kaars-
zakken worden kaarsjes geplaatst. 
Deze kunnen online besteld wor-
den, de kosten hiervoor bedragen 
€ 5,-. Na aftrek van de werkelijke 
kosten gaat de opbrengst naar een 
herinneringstegel voor alle Bra-
bantse coronaslachtoffers die in  
de kapel aangebracht gaat worden. 
Van deze kaarszakken wordt een 
foto gemaakt die de indiener gra-
tis via e-mail toegezonden wordt. 
De livestream is te volgen vanaf 
17.45 uur op onder meer de face-
bookpagina van 50PLUS Tilburg. 
Gezien de coronamaatregelen 
kunnen geïnteresseerden helaas 

ronabeperkingen tijdens uitvaarten 
minder goed mogelijk was. Voor 
meer informatie kun je terecht bij  
hanssweep@raadtilburg.nl. 

  Hans Sweep    Yne Sweep

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. 

 
 

Hasseltse kapel waar de herdenkingsdienst plaatsvindt
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Ta-Ta-Ta-Taverneplekkers! Deze kreet zal dit jaar amper te ho-
ren zijn. Tot verdriet van velen, en zeker van Wout van Helvoirt.  
Wout, in het dagelijks leven heftruckchauffeur, is in carnavalstij-
den bekend als nar van de Taverneplekkers. Die functie heeft hij 
al meer dan 22 jaar.

'Geen carnaval is alsof ik mijn familie een jaar niet zie'

5

www.karelenlinda.nl/5jaar

De definitieve streep door het 
openbaar carnaval is ook een hard 
gelag voor de uitbaters van de resi-
dentie van de Plekkers, café Taver-
ne aan de Bredaseweg. 'Carnaval is 
voor veel horeca het beleg op de 
boterham. En de kermis is ook al 
niet doorgegaan zoals normaal', 
sipt Wout. Als nar gaat hij vooral 
de sociale contacten missen. 'Op 
Facebook ken ik 900 van mijn 983 
contacten via carnaval. Zonder 
carnaval bij de Taverneplekkers is 
het alsof ik mijn familie een jaar 
niet zie, zo voelt het echt.'

De sfeermaker is realistisch en be-
grijpt dat het vieren van het tra-
ditionele zottenfeest geen optie is 
in tijden van een pandemie. 'Da’s 
echt geen doen. Het ziet ernaar uit 
dat de horeca dan niet eens open 
mag half februari. Hoe kan je dan 
carnaval vieren?' Ter compensatie 
gaat Wout vooral veel koffie drin-
ken bij zijn carnavalscontacten. 'In 
klein gezelschap, er zit niks anders 
op.' Rinus van Poppel, secretaris 
van de Taverneplekkers vreest dat 
een jaar zonder het volksfeest ook 
gevolgen heeft voor de vereniging. 
'We krijgen er geen nieuwe leden 
bij als er geen evenementen zijn, 
en er vertrekken altijd wel een paar 
mensen. We hebben nu ongeveer 

nog de moed in. Misschien met 
een Schrobbelèr op zijn tijd en de 
zekerheid dat openbaar carnaval 
in Tilburg al sinds halverwege de 
jaren zestig het grootste volksfeest 
is van de stad. 

30 leden en als we dat vasthou-
den ben ik niet ontevreden.' Rinus 
heeft al wel een oplossing voor de 
toekomst. 'Vrouwen erbij halen. 
Dat werkt goed.' De afgelopen ja-
ren hadden de Taverneplekkers 
met Yoëlla al een vrouwelijke op-
per. Carnaval moet met zijn tijd 
mee, wil Rinus maar zeggen. 

Wat de structurele gevolgen zijn 
van corona voor carnavalvierend 
Tilburg is moeilijk te voorspellen. 
Feit is wel dat de horeca het hard 
te halen zal hebben de komende 
tijd. Café Boulevard aan de Noord-
straat maakte al eerder bekend de 
deuren te sluiten (zie vorige wijk-
krant). Hiermee is CV De Tunnu-
kus (sinds 1964), ook al zo'n be-
kend steunpilaar van het Tilburgse 
carnaval, tijdelijk dakloos. 'Triest 
om te zien’, vindt Rinus. Het carna-
val in 2020 was overigens ook een 
gemankeerd feest met een afgelas-
te Opstoet wegens het honden-
weer op carnavalszondag. 

Enkele tientallen meters verder 
aan de Bredaseweg zetelde tot een 
paar jaar terug KV de Fènpruuvers 
in het gelijknamige café. Na de slui-
ting zijn de Fènpruuvers in het Elf-
de Gebod beland aan de Paleisring. 
Rinus en Wout houden er voorals-

Voor de zekerheid: carnaval staat 
in 2022 gepland vanaf zondag  
27 februari, noteer het alvast. 

  Frank Vermeulen
   Chris Oomes

Nar van de Taverneplekkers
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Studentenhuis voor het voetlicht

Winkelwoonhuis Noordstraat 38-
40 is een enigszins spits toelopend 
pand, gebouwd in 1925 als winkel 
en woning in opdracht van piano-
bouwer G. Schellekens, onder archi-
tectuur van Stef Barenbrug (1892-
1987). Stef Barenbrug kwam vanuit 
Hilversum in 1920 naar Tilburg en 
startte zijn architectenbureau in de 
Stationsstraat. In 1922 verhuisde hij 
naar de Tuinstraat, waar het bureau 
nadien gevestigd bleef. Barenberg 
ontwierp vooral in de stijl van de 
Amsterdamse School. Een uitzon-
dering hierop was het ontwerp 
van de voormalige bakkerij van Ad 
Vorselaars aan de Acaciastraat, dat 
kenmerken heeft van De Stijl. Ken-
merkend voor de Amsterdamse 
School is het gebruik van veel rode 
baksteen en gevelversieringen in 
baksteen of natuursteen. Soms ho-
ren er ook torentjes bij het ontwerp. 
Deze elementen komen ook terug in 
dit winkelwoonhuis.

De Noordstraat, gelegen tussen de Spaarbank op de ene, en Villa de 
Vier Jaargetijden op de andere vijfsprong, kent 9 gemeentelijke en 
3 rijksmonumenten. Van de rijksmonumenten zijn de Spaarbank 
en de villa al eens in 'De Noordhoek' beschreven. Een opvallend 
gemeentelijk monument zien we op de hoek met de Fabriekstraat 
op de nummers 38-40.

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

Glas in lood op de vijfsprong Noordstraat/Utrechtsestraat/Fabriekstraat

Sinn Fein
Op de begane grond zien we de en-
tree, met daarnaast een pui waarin 
zowel aan de Noordstraat als de 
Fabriekstraat een 7-tal etalagerui-
ten, die over de gehele breedte zijn 
aangelegd. Boven de etalageruiten 
en de entree zijn de bovenlichten 
uitgevoerd met glas in lood, veel-
kleurig en strak gevormd. Aan de Fa-
briekstraat komt de achterdeur uit. 
Voorheen was op de spitse kant de 
naam “Sinn Fein” in het glas in lood 
aangebracht. Het was de naam van 
het dispuut van de aldaar wonende 
studenten van het studentencorps 
Olof. Maar die naam was omstre-
den, het was ook de naam van een 
militante partij uit Ierland die ook 
aanslagen pleegde. Het pand in nu 
eigendom van WonenBreburg, er 
wonen nog steeds studenten in. 
WonenBreburg heeft de naam “Sinn 
Fein” weer vervangen door het 
fraaie, oorspronkelijke "PIANO'S".

   Wil Verheggen
  Chris Oomes

  Han van den Berg
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Tonnekes rijdende buurtwinkel

In Tilburgse buurten is Tonneke een 
bekende verschijning en haar thuis 
is een zoete inval voor de zoge-
naamde 'moeilijke jongeren'. Voor 
hen is ze een soort sociaal werk-
ster. Tonneke, officieel Tonny Stee-
nis, rijdt met haar wagen heel wat 
kilometertjes door Tilburg, van de 
Stokhasselt tot Broekhoven.

Bijzondere vrouw
Iedere donderdag staat ze op het 
parkeerterrein van Résidence De 
Noordhoek. Tonneke is een bij-
zondere vrouw. Moeder van vijf 
zonen, geen lieverdjes, maar inmid-
dels gaat het goed met ze. Ze had 
er heel wat mee te stellen, vooral 
nadat haar man kwam te over-
lijden in 2000. Op een of andere 
manier raakte ze in de problemen 
en kreeg schulden. Bij de schuld-
sanering kreeg ze de suggestie zelf 

iets te gaan ondernemen. Zonder 
enige winkelervaring kwam ze op 
het wilde idee met een SRV-wagen 
aan de slag te gaan. Omgaan met 
mensen is echt haar ding. Met wat 
steun van de gemeente kon ze van 
start gaan. Door schade en schande 
is ze met haar SRV-bedrijfje wijzer 
geworden. Achteraf moet ze er wel 
om lachen.

'Kapotstuk'
Haar eerste SRV-wagen was een 
oud beestje. In september 2019 was 
hij echt helemaal op. Tonneke wilde 
haar klanten niet in de steek laten, 
dat vrat aan haar. Ze ging toen zo 
goed en zo kwaad als het ging met 
haar personenautootje de aardap-
pelen en zo bij haar vaste klanten 
rondbrengen. Nadat er een docu-
mentaire over haar was getoond 
op het filmfestival IDFA, kwam ze 

met haar verhaal ook op tv. Daarna 
stroomden de hartverwarmende 
reacties binnen. In december is ze 
samen met haar boekhouder Sjaak 
een actie via crowdfunding gestart. 
Ze kreeg veel steun en mei 2020 
was het dan zover, ze kreeg de sleu-
tel van haar 'nieuwe' wagen.

Op de pof
Een SRV-man uit Hoogeveen had 
van Tonneke gehoord en het toe-
val wilde dat hij ermee ging stop-
pen. Die wagen was iets kleiner dan 
haar oude, een paar aanpassingen 
aan het interieur waren wel nodig, 
maar ook daarvoor kreeg ze hulp. 
Een maand later kon ze weer op 
pad om haar klanten zoals vanouds 
weer te voorzien van betaalbare 
levensmiddelen. Dat vindt ze erg 
belangrijk, ze weet wat armoede is, 
dat heeft ze zelf aan den lijve on-
dervonden. Waar vind je het nog 
dat je op de pof kunt kopen als je 
het even moeilijk hebt? Bij Tonneke.

Kwartjeswerk
Voor dag en dauw haalt ze groen-
ten en fruit op bij de groothandel. 

Geen hele pallets, maar kistjes die 
overschieten. Het aanbod varieert 
hierdoor en daardoor verkoopt 
Tonneke goede kwaliteit. Zo weet 
ze soms aan het eind van de week 
te stunten met prijzen. Een kilo 
fruit voor één euro, dan wordt het 
kwartjeswerk. “Wat ik daarna nog 
overhoud, gaat voor niks naar men-
sen die beschermd wonen of soms 
naar de daklozen van Traverse."

Gezond 2021
Rookwaren komen er bij Tonneke 
alleen niet in. ”Ik ben zelf een grafro-
ker, daar niet van. En iedereen mag 
van mij een sjèkske draaien. Maar ik 
verkoop ze niet.” Haar boekhouder 
Sjaak houdt het geld in de gaten en 
overlegt ook nog met de gemeen-
te of Tonneke kostendekkend door 
kan draaien. Ze krijgt van alle kan-
ten hulp aangeboden. Voor Ton-
neke is het een onvergetelijk jaar 
geweest en ze wenst iedereen een 
mooi, hartverwarmend en gezond 
2021 toe met heel veel liefs.

   Wil Verheggen
  Chris Oomes

In de tijd van zelfscankassa’s en online boodschappen doen, is 
de SRV-wagen iets van 50 jaar terug. De afkorting SRV staat voor 
Samen Rationeel Verkopen. De SRV-wagen is vrijwel uit het Til-
burgse straatbeeld verdwenen. Er rijdt er nog één rond: Tonnekes 
rijdende winkel, een kleine mobiele supermarkt, een beeld uit de 
jaren zeventig van de vorige eeuw.

Voor haar trouwe klanten is Tonneke (l) een onmisbaar steuntje in de rug
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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 buurtpreventie-
team, 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 Bert de Beer, 'allround' vrijwilliger sinds zijn pen-
sionering.

Bert de Beer is al van jongs af aan 
gewend om mee te helpen. Als 
zoon van de melkboer zat hij in de 
schoolvakanties als 5-jarige al op de 
bok van de kar met paard. Samen 
met zijn vader bezorgde hij melk in 
de wijk Noordhoek en omstreken. 
In geuren en kleuren vertelt hij hoe 
hij op de bok zat terwijl zijn vader 
de melk binnenbracht in de Lan-
gestraat en het paard op hol sloeg, 
maar ook gewoon weer stopte bij 
het volgende woonhuis waar de 
melk bezorgd moest worden. Ook 
in de winkel in de Emmastraat ging 
hij vaak 'efkes meehelpen'. Dat hij 
zijn handen uit de mouwen steekt 
als het nodig is, is hem dus met de 
paplepel ingegeven. Na 30 jaar in 
Berkel-Enschot gewoond te heb-
ben is hij al weer 20 jaar terug in Til-
burg. Terug in de Boomstraat waar 
hij met zijn gezin voor zijn vertrek 
naar Berkel-Enschot ook al 9 jaar 
gewoond had. Bert is opgeleid als 
elektrotechnicus en werkt aan-
vankelijk bij De Hoop. “Ik deed te 
weinig met mijn handen, en ben bij 
De Volt terecht gekomen. Eerst in 
Eindhoven, daarna in Tilburg." Bert 
weet alles van beeldbuizen en ver-

telt over de ontwikkeling van radio 
en tv, waar destijds de lampen en 
beeldbuizen in zaten die bij De Volt 
gemaakt werden. "Ik ben op m'n 
56e met pensioen gegaan en om-
dat stilzitten geen optie is, ging ik 
vrij snel als vrijwilliger aan de slag." 
En dat heeft hij dan ook steeds vol-
gehouden. Als voorbeelden noemt 
hij het werk als vrijwilliger bij de 
EHBO, het geven van zwemlessen 
aan kinderen en het trainen, coa-
chen bij de hockeyclub. Sinds een 
jaar of 5, 6 is hij vrijwilliger bij het 
wijkcentrum In De Boomtak en 
draait hij mee met het Repair Café 
dat normaal maandelijks georgani-
seerd wordt. Veel bewoners uit de 
wijk en daarbuiten komen daarop 
af. Bert is reparatiedeskundige bij 
de fietsen. Hij is tevens een van de 
klusjesmannen van In De Boomtak 
en omdat hij schuin aan de over-
kant woont, loopt hij bijna dage-
lijks even binnen voor de kleine re-
paraties. Hij vindt het fijn om bezig 
te zijn en om iets met zijn handen 
te doen. Voor de grote vakantie 
heeft hij samen met de twee ande-
re klusjesmannen lokaal 9 van het 
wijkcentrum grondig gerenoveerd. 

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”

Klusjesman en reparatiedeskundige

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) 

Wat eerst een schilderlokaal was 
met veel oude meubels, is nu een 
moderne vergaderruimte met 
alle nodige faciliteiten. De laatste 
maanden vindt hij 'een vreselijke 
tijd' omdat er weinig tot niks te 
doen is vanwege de lockdown. Om 

zijn energie kwijt te kunnen doet 
hij nu 2 keer per week aan Nordic 
Walking, samen met zijn vrouw.

  Clemens Audenaerd
 Chris Oomes
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Naast buurtcentrum In De Boomtak heeft lange tijd Squash Cen-
trum T gestaan. Als je wilde squashen in Tilburg was hier dé plek. 
Grote concurrentie kwam er door de squashbanen in T-Kwadraat 
in Stappegoor. Dus het grote gele gebouw kwam de laatste jaren 
flink onder de klimop; je kon er zomaar aan voorbij lopen. Vorig 
jaar werd het prominente gebouw gesloopt en zijn er hippe stads-
woningen voor in de plaats gekomen.

Tot laat in de vorige eeuw stond er 
op deze plaats een rijtje wevershuis-
jes. Vanaf de molen van Matthijssen 
richting het centrum waren er kleine 
woonhuisjes afgewisseld met win-
keltjes. Toen een gedeelte daarvan 
werd gesloopt, verscheen het gro-
te gele gebouw waar Squash Cen-
trum De T zich vestigde. Het niet zo 
fraaie gebouw was een begrip in de 
Boomstraat waar je enkele decennia 
lang je stress kon wegmeppen op 
een van de drie squashbanen, een 

potje biljart spelen of iets drinken in 
het cafégedeelte.

Gasloze stadswoningen
En weer is een stukje Tilburg fraaier 
geworden. De markante hoek van 
de Boomstraat, Populierstraat en 
de Elzenstraat veranderde in no-
vember 2019 eerst in een bouwput 
toen men begon men met de sloop. 
In weinig tijd maakten puinresten 
en zandhopen plaats voor de strak 

vormgegeven woningen. Het gaf 
deze markante hoek weer nieuw 
elan. En, het ontwerp van deze 5 
stadswoningen past goed bij het op 
een steenworp afstand gelegen Vor-
menrijk, dat begin 2019 werd opge-
leverd. De locatie had gek genoeg 
al een woonbestemming, dus be-
dacht architectenbureau Frans van 
Roy dat deze plek geschikt was voor 
een 5-tal energie neutrale en gaslo-
ze woningen, mét tuin. Bouwbedrijf 
Gebroeders Van Gisbergen voerde 
het uit. Bewoners voor deze bijzon-
dere plek in de Bomenbuurt vinden 
was niet moeilijk. Door de originele 
architectuur en geliefde ligging vlak 
bij het centrum, waren de kavels al 
snel verkocht. Want wie wil er nou 
niet op steenworp afstand van het 

centrum in deze gezellige Bomen-
buurt wonen?  
Vanaf half december 2020 namen 
de eerste bewoners hun entree in 
de woning. Met het uitpakken van 
hun spullen konden ze meteen de 
kerstspullen apart leggen en de 
kerstboom optuigen. De bewoners 
van de laatste woning nemen eind 
januari hun entree. Daarmee gaat 
de bestemming van deze markan-
te plek aan de Boomstraat, van 
squashcentrum weer terug naar be-
woning zoals die pakweg 50 jaar ge-
leden was. Sporten blijft misschien 
op deze plek, als de bewoners in 
hun stadstuin, straks als de zomer 
komt een potje badminton spelen. 

 +  Chris Oomes

Ansichtkaart (juli 2019). Archief van Chris Oomes. In de laatste fase voor de sloop is het gebouw helemaal onder de klimop begroeid geraakt. De hekken staan al om het gebouw heen. 



8  |  Wijkkrant De Noordhoek

Waardering voor kerstmaaltijden
In de periode voor de kerst wordt sinds een aantal jaren in het 
wijkcentrum een kerstdiner met muziek en dans verzorgd door de 
werkgroep Ouderen. Dit jaar werd noodgedwongen voor een an-
dere aanpak gekozen. Met financiële steun van de wijkraad en de 
beschikbaarstelling van de keuken van het wijkcentrum, werden 
in de week voor kerst voor totaal 120 oudere bewoners van de wijk 
maaltijden klaargemaakt.

Al maanden kan er geen Ouderen-
middag meer georganiseerd wor-
den en dus besloot de werkgroep 
deze mensen een gratis maaltijd 
aan te bieden voor de kerst. In eer-
ste instantie was het de bedoeling 
om alleen de groep van ongeveer 
80 vaste bezoekers van de maan-
delijkse ouderenmiddag te verras-
sen met een kerstmaaltijd. Op ver-
zoek van het wijkcentrum werden 
daar ook nog de oudere bezoekers 
van de Eeterij op dinsdagen en een 
groep alleenstaande ouderen die 
begeleiding krijgen van de oude-
renwerker, aan toegevoegd.
Op dinsdag en woensdag werd er 
gekookt, op woensdag en don-
derdag konden de maaltijden 
afgehaald worden. Hierbij werd 

een strak schema gehanteerd, zo-
dat ook voldaan kon worden aan 
de regels rondom het coronavi-
rus. Voor sommige mensen werd 
de maaltijd thuisbezorgd. In een 
handig tasje zat een hoofdgerecht 
met kip, gebakken aardappeltjes, 
haricot verts, een lekker champi-
onsausje en een heerlijk toetje met 
monchou, kersen op sap en slag-
room. Stagiaire Kiki had bovendien 
een heerlijk stukje koek gemaakt 
met havermout als belangrijkste 
ingrediënt. Als extraatje zat er nog 
een leuke zelfgemaakte puzzel in 
het tasje.
“Gezien de vele positieve reacties 
vanuit de doelgroep, is de actie 
volgend jaar voor herhaling vat-
baar, als we daar op het eind van 

het jaar weer de financiële midde-
len voor hebben“, zegde Jan Goos-
sens, voorzitter van de Stichting 
Noordhoek, toe!
Ook de vrijwilligers uit de wijk 
konden afgelopen kerst rekenen 
op een blijk van waardering vanuit 
de wijkraad en het wijkcentrum. In 
totaal 90 vrijwilligers konden voor 
de kerst een kerstpakket afhalen 
als dank voor hun inzet in het af-
gelopen jaar. Vrijwilligers die zich 
inzetten voor werkzaamheden in 

het wijkcentrum, de wijkkrant en 
de werkgroep Omgevingswet kre-
gen hierover bericht. Daarbij werd 
ook de mogelijkheid geboden 
om hun bedankje beschikbaar te 
stellen voor de voedselbank. On-
geveer 20 pakketten werden net 
voor de kerst bij de voedselbank 
bezorgd.

   Clemens Audenaerd
   Hans Peters

 Lida Bos

Leden van de ouderenwerkgroep in de weer met de haricot verts
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Wijkbewoners gaan hoopvol het nieuwe jaar in

We hebben de sociaal beperkte feestmaand achter de rug. We kij-
ken terug op een vreemd en lastig jaar. Er lijkt een einde in zicht 
met de aanstaande vaccinatie. Hoe kijken onze bewoners naar 
het nieuwe jaar en de mogelijke vaccinatie? Wij stonden op de 
Vijfsprong om onze buren te bevragen naar het nieuwe jaar.

Annie Ploegmakers (66) en 
haar hond D’n Billie van het 
Vincentiuspad
Annie laat Billie uit. Als ze zo weer 
thuis is, gaat ze madeleinekoekjes 
bakken voor twee vrienden die 
oud en nieuw komen vieren. An-
nie heeft afgelopen jaar vooral het 
spontane gemist. “Je moet nu alles 
plannen en organiseren, je kan niet 
meer even spontaan een bakje kof-
fie met iemand doen.” 
Voor het nieuwe jaar hoopt ze 
vooral dat ze haar familie weer 

tegelijk kan ontvangen. Recent 
hadden ze een begrafenis in de fa-
milie, de beperkingen maakte dat 
extra pijnlijk. “Ik hoop dat we in 
het nieuwe jaar weer met zijn al-
len kunnen samenkomen en elkaar 
kunnen knuffelen.” Ook Annie is 
zeker bereid zich hiervoor te laten 
vaccineren. “Ik heb vertrouwen in 
onze wetenschap en procedures, 
ook al moet het sneller geregeld 
worden dan normaal.”

Anouk en Phyllis (9) van  
de Noordhoekring
Moeder en dochter zijn speciaal op 
pad voor bubble tea van horecazaak 
Flipped Story aan de Stationsstraat. 
“Een absolute aanrader!” aldus de 
dames. Flipped Story is een hip 
Chinees restaurant van een van de 
oud-leerlingen van Anouk. Phyllis 
antwoordt snel als ze terugkijkt op 
het afgelopen jaar. Ze heeft vooral 
school gemist. En dan met name 
haar vriendjes en vriendinnetjes 
van basisschool De Elzen. Anouk, 
lerares aan het Koning Willem II 
College onderschrijft dit. “Thuis les 

krijgen is beter dan niks, maar het 
weegt niet op tegen fysieke lessen. 
Alleen de examenklassen krijgen 
fysiek les, bij de klassen die daar 
achteraankomen, merk je al een 
kleine achterstand.” Oud en nieuw 
vierden ze dit jaar lekker thuis. “We 
moeten ons allemaal een beetje 
aanpassen.” Voor 2021 kijken ze 
naast normaal, fysiek onderwijs 
vooral uit naar bioscoopbezoek en 
uit eten gaan. En ja, ze zijn allebei 
zeker bereid om zich hiervoor te 
laten inenten. Weer terug naar nor-
maal.

Jennemieke (26) en Roos (26) 
van de Noordstraat
De dames zijn op pad om nog wat 
oliebollen te scoren op het Pieter 
Vreedeplein. Liever deden ze ook 
nog een bakkie hier of daar maar 
dat gaat helaas niet. Afgelopen jaar 
hebben ze vooral die spontani-
teit gemist. “Even ergens spontaan 
gaan zitten, de horeca, een drukke 
Dwalerij, lekker uit eten en onze 
straatborrels.” Met oud en nieuw 
gaan ze een klein borreltje doen bij 
een vriend. “We houden ons aan 
de regels om een nieuwe golf en 
lockdown te voorkomen.” In 2021 
hopen ze weer te genieten van 
een biertje op een zonnig terras. 

Ze willen weer naar de Tilburgse 
evenementen zoals Koningsdag en 
Tilburg Zingt. En weer spontane, 
ongeplande avonden zoals een 
wedstrijd van Willem II en daarna 
afzakken bij de Tennisclub Tilburg. 
Ook zij geven een volmondig ja 
voor vaccineren. “Voor de onder-
nemers, ouderen en de zorg gaan 
wij ons natuurlijk laten vaccineren. 
We willen terug naar normaal!”

Oscar (36) van de Schoolstraat
Oscar heeft in 2020 vooral de fes-
tivals gemist. Niet alleen die in 
Tilburg, maar ook daarbuiten. “Je 
moet nu alles plannen, veel poes-
pas met regels over mondkapjes en 
zo, het spontane is eraf. Ook ben je 
nu erg beperkt in levensgemak en 
mobiliteit.” In 2021 hoopt hij voor-
al op het bezoeken van feestjes 
zoals Draaimolen, maar ook weer 
naar andere steden. Ook Oscar is 
bereid zich hiervoor te laten vacci-
neren. “We hadden het er toevallig 
net met wat vrienden. Het onder-
werp speelt, maar iedereen gaat 
zich toch laten inenten. We willen 
onze vrijheden weer terug.” 

  Laurens Elzinga
 Laurens Elzinga en  

Fransje ter Doest

Annie en Billie Phyllis Jennemieke en Roos  Oscar
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Spoorpark zoekt gastheren en gastvrouwen
Heb je affiniteit met het Spoorpark en draag je het park een 
warm hart toe? Heb je een dienstverlenende instelling én een 
positieve uitstraling, kun jij omgaan met weerstand en durf je 
mensen aan te spreken? Word dan gastheer of -vrouw.

Om de goede sfeer in het 
Spoorpark te bewaren en so-
ciale samenhang te bevorde-
ren, starten we met een team 
Spoorparkgastheren en -gast-
vrouwen, werkend op vrijwillige 
basis, in tijdsblokken van twee 
uur. Het Spoorpark biedt voor 
ieder een mooie ontmoetings-
plek en plaats om te ontspan-
nen en ontvangt dagelijks veel 
bezoekers van binnen en buiten 
Tilburg. Vooral in het voor-
jaar en zomerperiode én in de 
weekenden is het druk. Dat zijn 
echte piektijden. We zijn van 
plan in het voorjaar van start 
te gaan met het team dat uit 
minstens 12 personen bestaat. 
Als lid van dit team ben je met 

een felgekleurd hesje goed zicht-
baar, je bent de oren en ogen in 
het Spoorpark én met een positie-
ve houding vooral een aanspreek-
punt voor bezoekers. De Spoor-
parkgastheer/gastvrouw heeft 
een signalerende, faciliterende én 
informerende functie, en bewaakt 
de sfeer in het park. Als vrijwilliger 
ben je extra betrokken en zal de 
waardering daarvoor voldoening 
geven. Het zijn deze kleine dingen, 
die voor anderen van grote waarde 
kunnen zijn. De werktijden vallen 
in het weekend; vrijdag, zaterdag 
en zondag (overdag tussen 13.00 
– 17.00 uur/ in de avond 17.00 – 
19.00 uur) en door de week in de 
avonduren (19.00-21.00 uur) vanaf 
april t/m september. Vanzelfspre-

kend zorgen we voor een goede 
voorbereiding. Lees er meer over 
op: https://spoorparktilburg.nl/va-
catures/. Heb je misschien ook een 
maatje waarmee je wilt lopen, kom 
dan samen eens langs! In een per-
soonlijk gesprek met de coördina-
tor van het betreffende team kun-
nen we dan uitgebreid de taken en 
onze verwachtingen toelichten. 

Je krijgt een vrijwilligersover-
eenkomst en bent verzekerd 
via een vrijwilligersverzekering 
van de gemeente.

 » Heb je interesse? Stuur dan een 
mail voor de afspraak naar: 
info@spoorparktilburg.nl

 » Aanmelden kan tot eind 
februari!
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RAAMVERHALEN
Wandelen in het bos of over de hei is natuurlijk prachtig, maar je 
kunt ook door de buurt en de stad dwalen. Sowieso een leuke lief-
hebberij, maar in coronatijd nog veel sterker. Bijvoorbeeld iedere 
thuiswerkdag tijdens de lunch een half uurtje door het Spoorpark. 
Zo ontstond al wandelend deze nieuwe rubriek.

"Al tientallen keren had ik omhoog 
gekeken naar het hoekappartement 
op de eerste etage van Vormenrijk 
waar je op kijkt als je oversteekt 
vanuit het Spoorpark bij het stop-
licht bij de St. Ceciliastraat. En di-
verse keren had ik andere wande-
laars én fietsers tegen elkaar horen 
zeggen "Wat staat daar nou, wat is 
dat voor beeld? Een geplukte kip, 
een speenvarken, iets Indonesisch?". 
Van alles had ik al voorbij horen 
komen. Dus ik dacht, daar zit een 
rubriek in! Want er zijn wel meer ra-
men in onze wijken waar iets bijzon-
ders achter staat, of het raam zelf is 
bijzonder, ik werd nieuwsgierig naar 
het verhaal en de persoon erachter. 
De redactie vond het een leuk idee, 
dus ga ik voor alle kranten in 2021 
op zoek naar een bijzonder raam, 
suggesties vanuit de lezers zijn wel-
kom!"

Happy Boeddah
Op de foto wordt het duidelijk: géén 
kip of ander beest, het is een lachen-
de Boeddha met een heerlijk bolle 
buik. De eigenaresse van het beeld 
is Nelly Arts. Nelly bracht een deel 
van haar jeugd in Tilburg door en 
is de banden uit die tijd nooit ver-
loren. Dus na vele jaren op allerlei 
plekken in Nederland, ze is zeker 16 
keer verhuisd, keerde ze terug naar 
Tilburg, al weer zo’n 17 jaar geleden. 
Ook hier verhuisde ze nog diverse 
keren voor ze twee jaar geleden in 

Vormenrijk neerstreek. Een heerlij-
ke plek vindt ze het, altijd reuring. 
Het was haar al wel opgevallen dat 
er best vaak mensen naar boven ke-
ken naar haar appartement, maar 
stond er verder niet zo bij stil dat 
het om haar beeld ging.

Juichend voor het raam
Ze is dol op Boeddha’s en heeft er 
vele in haar appartement staan, 
van enkele centimeters tot deze 
grote lachende Boeddha die ruim 
een meter hoog is. Nelly reist graag 
en ver, en daar komen veel van de 
Boeddha’s vandaan, uit Nepal, India, 
Indonesië, Vietnam. Ze speurt altijd 
naar een bijzonder mini Boeddha 
beeldje. En ook vrienden nemen er 
vaak een voor haar mee. Ze geniet 
van de rust die een Boeddha uit-
straalt en vind ze ook gewoon mooi. 
Het grote beeld voor het raam heeft 
ze zo’n 15 jaar geleden gekregen, hij 
is gekocht bij Pleïade, in de Nieuw-
landstraat. Als je het beeld voor het 
raam nog wilt bewonderen moet je 
snel zijn, hij gaat ook verhuizen! Nel-
ly wil het beeld graag verplaatsen 
naar de woonkamer, zodat ze hem 
beter kan zien. Maar ze heeft be-
loofd hem nog even te laten staan 
zodat nieuwsgierige wijkkrantlezers 
nog even kunnen gaan kijken.

   Fransje ter Doest
   Jaap van den Dries

Happy Boeddah juichend voor het raam

Energieadvies 
op maat

speciaal voor Tilburg

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed, energieadviseur in Tilburg. 
Heb je in jouw huis last van tocht en koude voeten? Met isolatie creëer 

je een prettiger binnen klimaat en je bespaart energie. Misschien zijn 
je kozijnen en beglazing aan vervanging toe? Ik help je graag op weg 

bij het verduurzamen van jouw huis via de drie opties hiernaast:

Optie 1: Stel je 
vraag telefonisch

We zijn elke werkdag bereikbaar van 
13 tot 17 uur en zijn met 10 adviseurs.

Telefoonnummer: 088-00 62 013.

Optie 2: Een online 
check van jouw huis 

De eigen bijdrage voor deze online check is 
€20 (voor een advies ter waarde van €90). 

Vraag een online check aan via: 
www.aandeslagmetjehuis.nl

Optie 3: Een bezoek aan huis 
voor een onafhankelijk advies   

De eigen bijdrage voor deze live check is €65 
(voor een advies ter waarde van €210).

Meer weten wat wij doen? Kijk op: 
www.energiefabriek013.nl

In samenwerking met:

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed

Pet er van Hoogmoed, 
Pet er van Hoogmoed, 

Energieadviseur Tilburg 
Energieadviseur Tilburg 
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COLUMN THEO VAN IERSEL

DAOR GÒMME 
WIR
Mar dees jaor ast kan, wèl de goeje 
kaant op. Et aafgelôope jaor is vur 
niemes van ons gewòrre zoas wet 
gedòcht han. Dus we gòn òn en 
nuuw jaor begiene dè hoopelek 
zal wòrre zoas wet ammel gèère 
zon wille. Dè kan ok nie aanders 
want der is nòg zovvel te doen 
waordègge blij van kunt wòrre.

Meej de aafgelôope fistdaoge hèk 
wèl wè meer nòr et nuus op de 
tilleviezie zitte kèèke as aanders. 
Èn ik zèè toe de ontdèkking 
gekoome dèk vort bè en bepòlde 
kattegerie van meense heur: de 
tèùswoonende aawere. Agge zon 
bietje vant zèllefde gebortejaor 
zèèt as ikke (aachtenvirteg) dan 
wòrter vort, meej dieje naom, op 
de raadiejoo èn de tilleviezie oover 
oe gesprooke. In dees geval ha dè 
vural te maoke meej et keroona 
vieres èn de vaksèèns dietter vur 
gemòkt zèn. Mar agger wè vèdders 
oover nòdènkt èn wègge dan nie 
heurt is, dè wij as kattegerie van 
tèùswoonende aawere veul meer 
van belang zèn gewist dan ons 
naa, en bietje deenegreerend, wòrt 
òngemeete. 

Agge is goed trug gaot kèèke wètter 
dur onze kattegerie ammel vur 
mekaare gebròcht is, dan moete 
bè veul dinger dènke van .. ôoh jè, 
ok dè! Tis netuurlek nie allêeneg 
van de meense hier öt de buurt, 
mar we hèbbener wèl ammel, op 
ons èège menier, òn bègedraoge. 
We hèbbe hier in Braabant onzen 
èège ootoo op de wèèreld gezèt, et 
Dafke. In Ènthoove zèmme lampe 
gòn maoke, waor we naa op alle 
meugeleke meniere nòg licht van 
hèbbe. Èn wè dènkte van de Volt 
hier in Tilburg, daor wiere ammel 
onderdêele gemòkt vur raadiejoos 
èn tilleviezies. De wèèrkplòts van 
de Spoorweege, aachter et stesjon, 
waor hêel veul vant oopenbaor 

vervoer dur goej onderhoud, 
jaorelang op de rêels is gehaawe. 
Èn wè dènkte van ons Spoorpark? 
Enen hôop van die tèùswoonende 
aawere hèbbe daor in dere vrije 
tèèd der bist gedaon ommer iets 
schons van te maoke waor we 
ammel, grôot èn klèèn, plezier òn 
kunne belèève. Èn de meense van 
onzen aawer, die in den Bôomtak 
vur aander meense klòrstaon meej 
allerhaande sorte van vermaok. 
Mar ok al die meense die der lèève 
lang vur ons ammòl in de zörg 
gewèèrekt hèbbe. Die moete ok 
nie onderschatte. Èn die aander die 
derèège et schompes gewèèrekt 
hèbbe om de straote schôon te 
haawe, des zeeker nie niks. Òf 
die aaw dieter on meejgewèèrekt 
hèbbe om Tilburg um te zètte van 
febrieksstad nòr en stedèntestad. 
Der zèn in de stad vort hil veul 
plòtse waor de jongelui enen hôop 
kènnes op kunne doen, waormeej 
ze laoter wir aander meense van 
dienst kunne zèèn. Zôo kank nòg 
wèl èfkes durgaon, mar dè doek nie. 
Tis allêeneg mar om òn te geeve 
dèmme as tèùswoonende aawere, 
in onze tèèd, nie stilgezeete hèbbe. 

Dus et zo fèèn zèèn asser en bietje 
meer poosetief oover ons gedòcht 
èn geschreeve zo wòrre. Want 
zonder die tèùswoonende aawere 
waarener veul dinger nie op zon 
menier gewist, zoasse naa ammel 
zèn èn waordègge blij van kunt 
wòrre.

Houdoe war,
Teejooke

Uit Geerts 
receptenboek

Bloemkool Risotto
met taleggio en warme hazelnotenboter 

Goede voornemens horen bij het nieuwe jaar. Ook wij gooien we het over een andere 
boeg. Meer aandacht voor gezonde voeding: minder vlees, minder koolhydraten en 
uiteraard lekker veel vitamines. In de eerste krant van het jaar zetten we de bloemkool 
in het winterzonnetje. Bloemkool bevat nauwelijks koolhydraten en is erg gezond. Een 
uitstekende bron van vitamines, mineralen en een grote hoeveelheid choline. En dat is 
weer onmisbaar voor de hersenen. Je hoeft je niet te beperken tot de ouderwetse witte 
bloemkool. Broccoli, bimi of romanesco -die met de torentjes-, en groene, paarse en 
oranje variaties zijn ook erg populair.

Ingrediënten 
50 gram hazelnoten
2 eetl olijfolie
100 gr boter
1 ui, gesnipperd
2 tenen knoflook
500 gr bloemkoolroosjes
300 gr risottorijst
125 ml droge witte wijn
1250 ml hete groentebouillon
200 gr taleggio kaas, in blokjes
12 verse salieblaadjes

Bereiding
• Rooster de hazelnoten in de oven op 180 graden in 10 minuten.
• Laat de noten afkoelen in een theedoek en verwijder de velletjes.
• Hak de noten grof.
• Verhit de olie met de helft van de boter in de pan op een matig vuur.
• Smoor de ui en knoflook glazig.
• Voeg de bloemkoolroosjes toe en sluit de pan.
• Stoof de bloemkool in 10 minuten zacht.
• Doe nu de risottorijst erdoor en bak die 2 minuten mee.
• Giet dan de wijn erbij, breng het aan de kook.
• Roer totdat de wijn verdampt is.
• Voeg nu ongeveer een vijfde van de hete bouillon toe.
• Blijf roeren tot vrijwel alle bouillon is geabsorbeerd.
• Voeg weer 250 ml toe en roer weer tot de bouillon is opgenomen.
• Herhaal dit totdat alle bouillon op en de rijst net gaar is.
• Roer de blokjes gesneden taleggio erdoor.
• Breng op smaak met de peper- en zeezoutmolen.
• Sluit de pan om de risotto warm te houden.

Voor de afwerking:
Verhit de resterende boter in de koekenpan.
Bak de salieblaadjes 2 á 3 minuten tot je  
een notengeur ruikt.
Roer de gehakte hazelnoten erdoor.
Schep de notenboter over de risotto.

Eet smakelijk!

Uit Geerts 
receptenboek
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Werkzaamheden in de Noordstraat en Watertorenstraat

Tijdelijke hindernisbaan voor snel internet in beeld

   Chris Oomes
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Gelijke kansen voor leerlingen van Tilburgse scholen
In het pand aan de Boomstraat 131 huist een aantal maatschap-
pelijke organisaties. Sinds vorig jaar is ook JINC hier vertegen-
woordigd, een landelijke non-profitorganisatie die kinderen 
op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het 
JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdek-
ken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.  
Ze krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en 
vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Ze doen dat sinds mei 
2019 ook voor leerlingen van Tilburgse scholen, inmiddels nemen 
al meer dan acht basisscholen en vijf middelbare scholen deel aan 
de projecten van JINC.

JINC slaat een brug tussen het on-
derwijs en het bedrijfsleven. Alle 
projecten worden uitgevoerd in 
samenwerking met de school en 
bedrijven hier in de regio. Bedrij-
ven krijgen iets waardevols terug 
voor hun deelname: de kans om 
een verschil te maken in het leven 
van kinderen én de kans om te in-
vesteren in hun bedrijf. Als bedrijf 
help je zo bij het oplossen van een 
maatschappelijk probleem, geef je 
invulling aan je mvo-beleid, zorg je 
voor betrokken medewerkers en 
maak je jongeren enthousiast voor 

jouw sector. 
De basis die JINC aan kinderen 
meegeeft zorgt voor gelijkheid in 
kansen én de bewustwording van 
deze kansen. In Tilburg organise-
ren ze de projecten Bliksemstage 
en Sollicitatietraining. Tijdens een 
Bliksemstage maken leerlingen in 
kleine groepen kennis met bedrij-
ven en leren ze wat er te koop is 
op de arbeidsmarkt. Daarbij ste-
ken ze de handen uit de mouwen; 
ze doen een ochtend lang echt 
ervaring op. Tijdens een Sollici-
tatietraining brengen vrijwilligers 

uit het bedrijfsleven de leerlingen 
de fijne kneepjes van het sollici-
teren bij. Dat doen ze in de vorm 
van rollenspellen. Zo ervaar je  
echt hoe je een sollicitatiegesprek 
kan voeren. 

Woningbouwcorporatie Tiwos in 
de Stationsstraat wil ook kinderen 
de kans geven om te krijgen wat 
ze verdienen en zet zich hier voor 
in. Vorig jaar organiseerden ze een 
Bliksemstage voor basisschoolleer-
lingen uit de buurten waar de cor-

poratie zit. Zij gingen op pad met 
de buurtbeheerders en de opzich-
ters om te ervaren wat het werk in-
houdt en wat hun rol in de buurt 
is. Dit werd als leuk en leerzaam er-
varen door de leerlingen en krijgt 
dan ook zeker een vervolg. 

Wil jij ook met je bedrijf een bij-
drage leveren, laat JINC dan een 
Bliksemstage organiseren en neem 
contact op met Winny van Rijs-
wijk, wvanrijswijk@jinc.nl.

 +  JINC

Ieder kind heeft talent. Ook de kinderen in Nederland die opgroeien in een omgeving met 
sociaaleconomische achterstand. JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achter-
grond niet je toekomst bepaalt. 
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Fixi vervangt de BuitenBeter-app

gedaan heeft. Ook kun je op de 
site van Fixi zien of er in de buurt 
andere meldingen zijn van over-
last en wat de status hiervan is. 
Formeel sinds 28 december is de 
gemeente Tilburg om en adviseert 
ze de Tilburgers Fixi te gebruiken. 
Het doel blijft grotendeels hetzelf-
de: je kunt er 24 uur per dag mel-
dingen over de buitenruimte kwijt.  

De BuitenBeter-app was zoetjes 
aan aardig ingeburgerd in Til-
burg. Gebruiksvriendelijk en altijd 
bij de hand via de smartphone. 
Maar Fixi belooft een betere ver-
sie hiervan te zijn. Voortaan krij-
gen bewoners die iets melden een 
persoonlijke terugkoppeling en 
kunnen ze bijvoorbeeld zien of ie-
mand anders al dezelfde melding 

Ook in de kolommen van deze krant hebben we het jarenlang ver-
kondigd: meld zwerfvuil, scheefliggende stoeptegel of fietswrak 
in de BuitenBeter-app. Dit advies gaat niet meer op sinds Fixi in 
beeld is, de nieuwe meld-app van de gemeente Tilburg.

Ook overlast en onveilige situ-
aties kun je er melden, volgens 
de site van de gemeente Tilburg. 
Het blijft overigens onduidelijk 
wat de gemeente hier precies 
mee bedoelt. Echt onveilige en 
acute situaties kun je beter bij 
politie melden waarschijnlijk.  
Via de BuitenBeter-app kwam 60 
procent van alle meldingen binnen 
bij de gemeente. Met Fixi hoopt ze 
dat de drempel om te melden nog 
lager wordt. De app is te downloa-
den via de app-store, en meer in-
formatie vind je op www.fixi.nl en 

de site van de gemeente Tilburg. 
Wie overigens nog gewoon klas-
siek telefonisch wil melden, dat 
kan ook. Bel dan het vertrouwde 
meldnummer 14 013. 

De coronacrisis heeft ook wijkcentrum In De Boomtak nog steeds 
in zijn greep. In verband met de lockdown is het wijkcentrum ge-
sloten tot tenminste 10 februari. Of de deuren daarna weer open 
mogen is bij het ter perse gaan van deze wijkkrant nog niet bekend.

In De Boomtak voorlopig gesloten
Vooraf aanmelden is verplicht. Bel 
voor 10:30 uur naar In De Boomtak, 
013-5430920. Voor meer informatie 
kunt u bellen, appen of mailen naar 
Rien van Breda, ContourdeTwern, 
06 4242 8199. rienvanbreda@con-
tourdetwern.nl
In De Boomtak is verder uitsluitend 
geopend voor het bezoek aan de 

prikpost van Diagnovum, iedere 
werkdag van 08:30 tot 09:30 uur. 
Hiervoor is aanmelden niet nodig.

Ook kunnen buurtbewoners die 
maaltijden ontvangen van ONS 
Soepje op woensdag en vrijdag tus-
sen 12:00 en 14:00 uur terecht om 
deze op te halen.

Gelukkig is er één lichtpuntje: Iede-
re maandagochtend is er de moge-
lijkheid om deel te nemen aan het 
koffie-uurtje. Onder professionele 

begeleiding van sociaal werker Rien 
van Breda kunnen mensen die wei-
nig de deur uit komen toch anderen 
ontmoeten in een ontspannen sfeer. 
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