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Vreemde stilte in de wijk

Chris Oomes
Genoeg ruimte na negen uur in de Sint Ceciliastraat.

Terwijl de lente in aantocht is en de wereld normaal gesproken
weer opengaat, houdt de avondklok ons nog gevangen. Waar het
aanvankelijk twee weken zou duren, zitten we nu inmiddels alweer
ruim een maand na negen uur thuis.
De avondklok kent voor- en tegen
standers. Dat ervaart ook Chris
Oomes als hij de straat op gaat om
het ongewone nachtelijke leven tijdens een avondklok vast te leggen.
Even voor negenen is het nog druk
met mensen die nog net op tijd
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Zo bereiden we ons op
de verkiezingen voor

thuis willen komen. Auto’s rijden
wat harder, en ook fietsers willen
liever geen boete krijgen. Maar dan
wordt het ineens ongekend rustig
op straat. Je ziet dan alleen nog rustig wandelende hondenbezitters
én maaltijdbezorgers die in groten
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Zonnepanelen voor een
duurzame stad

getale af en aan rijden. Veel restaurants en eetcafés hebben op de
lockdown ingespeeld door thuismaaltijden aan te bieden. Overal
staan de bezorgers met hun mobiel
in de hand, klaar voor een nieuwe
opdracht.
Ondertussen rijden de politiebusjes met oranje zwaailichten. Ze
houden mensen op straat aan en
vragen om hun papieren. Af en toe
zijn er intensieve controles en is er
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Hoera, de school is
weer begonnen!

een fuik waar elke fietser en automobilist aan moet geloven. Waar
je ook komt in de stad, het is er
verlaten. Er hangt een onwerkelijke
sfeer. Normaal heerst er laat op de
avond nog bedrijvigheid. Op een
doordeweekse avond zitten de terrassen dan vol. Nu staan de stoelen
opgestapeld. Maar er komt een einde aan. Nog even volhouden. Dan
vieren we straks de lente en het samenzijn weer met elkaar.
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Vorstelijk rijksmonument
in de Willem II-straat
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Grootse steunactie voor Tilburgse horeca
Het zingt al even rond, het initiatief om de horeca in Tilburg te ondersteunen. Hoodies, T-shirts en tassen worden bedrukt met je
favoriete horecazaak. Help jouw stamcafé met deze symphatieke actie de corona door. De opbrengst minus kosten gaat naar de horeca.
De actie wordt uitgevoerd door Ollie’s Brandstore Tilburg. En die hebben het er druk mee.
Ruim 100 orders per dag, 2.500 orders in de
wachtrij en al 15.000 stuks verkocht. Ze hebben
het er zo druk mee dat de horecaondernemers
zelf om de beurt een dagje komen helpen bij
Ollie’s. In Tilburg gaat alles samen!
Er staan al ruim 150 kroegen en restaurants op
de website. Ook onze wijk (inclusief Dwaalgebied) kent een aantal mooie gedrukte geveltjes: Stadscafé de Spaarbank, Locals, Café Jacks,
Gio’s Eethuis, Focus Foodbar, Wijnbar Cru,
De Burgerij, Bargus, Anvers, Little Devil, Buutvrij, T-huis, Happy Italy, Karakter, Hostel Roots,
Nieuwland, Steck 013, Noir en Pig & Rye.
Laurens Elzinga

Chris Oomes

Ben je ook toe aan iets nieuws of zoek je
een verjaardagscadeau?
Via de site wear.tilburg.com kies je je lievelingshorecazaak en bestel je de bijbehorende kleding of tas. Staat jouw stamkroeg er
niet tussen? Benader WeAr Tilburg via hun
website en vul het contactformulier in. Wij
hebben onze huiskamer In De Boomtak alvast aangedragen. Ook wij snakken naar een
redactieborrel! Zeker met het lenteweer.

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek.
Contact
 wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
 www.stichtingnoordhoek.nl
wijkkrantdenoordhoek
@Wijk_Noordhoek

Druk
Drukkerij E.M. de Jong

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

Vormgeving
Ontwerpstudio Karel & Linda

Oplage
5500 stuks
Verschijnt 8 keer per jaar

Beeld
Han van den Berg en Chris Oomes

Advertentieverkoop
Clemens Audenaerd
Advertentieopmaak
Hans van Welbergen
Webredactie
Eugenie Verschuren
Jaap van den Dries

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet te
plaatsen. Inzending geeft de redactie het recht het artikel of de foto in gedrukte vorm uit te
geven in de wijkkrant De Noordhoek en/of op de website www.stichtingnoordhoek.nl.

Adverteren of
bezorgklachten:
Neem contact op met
c.audenaerd@kpnmail.nl

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 31 maart naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

De stapels met bedrukte hoodies en goodies liggen klaar.
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Een bijzonder project om mee te maken

Inmiddels zijn de grondwerken, zoals kabels en leidingen, op het terrein aangelegd. Eind dit jaar moeten de eerste woningen opgeleverd worden.

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’ Deze tegelwijsheid is ook van toepassing op het bijzondere bouwproject aan het
Burgerijpad. Daar, op de voormalige locatie van basisschool De
Vuurvogel, verrijzen binnenkort 17 woningen die gebouwd worden volgens het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Peter Nouwens, voorzitter van de Ontwikkelvereniging Burgerij,
legt uit wat dit is.
Voor sommige bewoners is het
aanleggen van een geveltuintje
al een hele operatie, en jullie
ontwerpen en bouwen zelf je eigen huis! Wat komt er allemaal
bij kijken? Veel volgens Peter. ‘De
toekomstige bewoners moeten
zeker doorzettingsvermogen hebben. Wij zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen met de Ontwikkelvereniging. De leden willen op een
bijzondere manier hun woning
realiseren. Naar eigen wens, duurzaam, samen met anderen, op een
hartstikke mooie locatie. Maar het
heeft veel voeten in de aarde, absoluut.’
Wat maakt dit project zo bijzonder? Peter: ‘De inbreng van de

bewoners is zo groot mogelijk. Normaal koop je een huis van de tekentafel of van Funda, en pas je jouw
wensen aan op het huis dat te koop
staat. Nu gaat het andersom en bepaal je voor een groot deel zelf hoe
je toekomstige huis eruit gaat zien.
Het traject is erg leerzaam, je krijgt
een band met je huis en omgeving.
En je toekomstige buren uiteraard.
Het is burgerparticipatie in optima
forma.’

Maar een huis ontwerpen en
bouwen is toch vooral werk
voor specialisten? ‘Ja dat klopt.
Wij hebben een projectleider ingehuurd en iemand die verstand
heeft van architectuur en stedenbouwkunde. Dat is voor het grote

geheel. Voor het ontwerp van de
eigen woning huren de leden een
eigen architect in. Onze vereniging
krijgt ondersteuning van de gemeente. Op meer plekken in Tilburg en Nederland wordt op deze
manier gebouwd, dus we leren van
die ervaringen. De gemeente wil
ruimte bieden aan dit soort initiatieven.’

En de kosten? ‘De bouwkosten zijn
door de vertraging flink opgelopen.
Elke woning moet aan strenge eisen
voor duurzaamheid voldoen. Door
hogere bouwkosten en het langer
inhuren van adviseurs, is het voordeel van gezamenlijk bouwen grotendeels verdwenen. Eén voordeel
blijft overeind; de grote marges die
ontwikkelaars momenteel maken
op woningbouw houden we in eigen zak.’
Er komen 17 woningen vertelde je. Wat voor mensen gaan
er wonen? ‘Veel gezinnen met
kinderen. Daarnaast een- en twee-

persoonshuishoudens van verschillende leeftijden. Het zijn mensen
die houden van de reuring van de
binnenstad en die een ideële inslag
hebben. Afgelopen periode vielen
er ook mensen af. Omdat ze ergens anders toch sneller een huis
naar hun wens konden krijgen, of
omdat de bouwkosten te hoog opliepen, ze een andere baan vonden
of om privéredenen. Dat hoort er
allemaal bij.’

Hoe gaat dit praktisch, in de
huidige overspannen woningmarkt? ‘Voor sommigen betekent
het dat zij hun woning verkocht
hebben en nu tijdelijk in een huurhuis wonen. Anderen maken de
overstap zodra hun woning wordt
opgeleverd. Ondanks die hobbels
is dit project altijd gewild gebleven.
We hebben een wachtlijst van geïnteresseerden.’
Frank Vermeulen
Jaap van den Dries

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

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328 | 5038 GH Tilburg | www.totaal-vitaal.nl
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Zo bereiden we ons op de verkiezingen voor

Michelle en Maikel

Jolande, Mariette, Marion

Tussen de sneeuwpret en het carnavalsverdriet vroegen we een
aantal Spoorparkbezoekers naar de aankomende verkiezingen.
Wat gaat het worden, zijn ze er al uit?
Maikel en Michelle
Maikel (40) en Michelle (36) gaan
sowieso stemmen, maar zijn zich
nog aan het oriënteren. Ze beginnen met de stemwijzers, waarbij
ze niet klakkeloos de uitkomsten

volgen. Op basis van de uitkomsten
gaan ze er verder over nadenken.
Daarnaast is van veel partijen wel
bekend waar ze voor staan. Vooralsnog hebben ze weinig meegekregen van de campagnes, alleen

Michelle

via Lubach. De mogelijkheden om
te stemmen tijdens de coronabeperkingen kennen ze nog niet.
Ze willen het liefst gewoon in het
hokje stemmen. Een verspreiding
over drie dagen lijkt hun een goed
idee. Door het thuiswerken verwachten ze dat de mensen vanzelf
meer gespreid gaan stemmen, je
hoeft niet meer snel voor het werk.

Ook zouden ze thuis digitaal willen
stemmen, vandaag de dag zou dat
betrouwbaar moeten kunnen. Belangrijkste thema’s hebben ze nog
niet echt. “Wel corona en een snelle
vaccinatie natuurlijk en het steunen van ondernemers in bijvoorbeeld de horeca en detailhandel. Zij
hebben het nu echt zwaar.”
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Jolanda, Mariette en Marion
Jolanda, Mariette en Marion gaan
alle drie stemmen maar zijn er nog
niet echt mee bezig geweest. Is ook
wel wat vroeg. Ze genieten van het
weer en hebben net de kruikenwandeling gedaan. Een van de dames is ondernemer, de ander gaat
verhuizen en allen zijn meer bezig
met de coronabeperkingen. Verkiezingen zijn voor later. Ze hebben
nog weinig meegekregen van de
campagne, als het dichterbij komt
verdiepen ze zich via stemwijzers.
Ze gaan stemmen in het hokje.
Maar stemmen via post lijkt hun
een beter idee. Maar dan voor iedereen en ook in de toekomst. Digitaal stemmen staat ze minder aan.
“Recent nog de privacyproblemen
bij de GGD, hoe weet je dat het met
digitaal stemmen allemaal goed
komt?” Belangrijke thema’s zijn de
pensioenen. Zowel de leeftijd wanneer je met pensioen kan als de
hoogte van de pensioenuitkering
zijn erg belangrijk. Ook het klimaat
is een belangrijk onderwerp.

Michelle
Terwijl de vriend van Michelle (27)
boodschappen gaat doen, vertelt ze dat ze zeker gaat stemmen.
Ook voor haar is het nog wat te
vroeg om zich te verdiepen in de
materie. Ze vult de stemwijzers in
en zoomt daarna verder in op de
partijen en programma’s. Ze vindt
dat stemmen per post nu een goede mogelijkheid is. Zeker voor de
ouderen die meer kwetsbaar zijn
voor het coronavirus. Ook iemand
anders machtigen is een goede oplossing om minder mensen in het
stemhokje te krijgen. Het langer
openhouden van stemlokalen kan
helpen de kiezers meer te spreiden.
Maar het allerbeste lijkt toch thuis
digitaal stemmen. “Dat zal ook de
opkomst kunnen verhogen, nog
minder moeite.”
Michelle werkt in de zorg, dat is
voor haar dan ook een belangrijk
thema. Maar ook het klimaat en
natuurlijk het financiële plaatje.

Kees en Truus
Kees (81) en Truus (76) stemmen
altijd! Ze kijken naar sommige debatten op TV maar maken geen
gebruik van kieswijzers. “Door kieswijzers worden verbanden tussen
onderwerpen vergeten. Ook zijn
veel vragen niet geschikt voor een
simpel antwoord. Je mist de verdieping.” Dit jaar stemmen ze waarschijnlijk gewoon in het stemhokje.
Het is goed dat de stemlokalen drie
dagen open zijn. Stemmen per post
zou een goed alternatief zijn. Digitaal stemmen zouden ze wel vertrouwen, maar ze zijn bang dat niet
iedereen dat goed kan. Misschien is
het een goed idee om het ernaast
te doen. Ze gaan stemmen voor
een eerlijke verdeling in Nederland.
En niet op een partij met een smal
programma, geen one-issuepartij,
ook niet als het alleen voor ouderen is. Helaas drukt corona een
hoop onderwerpen naar de achtergrond, zoals het klimaat. “Een
belangrijk onderwerp voor onze
(klein)kinderen.”

Kees & Truus

We waren er nog niet echt mee bezig; eerst sneeuw, carnaval, zon en
corona. Maar in de Bomenbuurt
gaan we wel allemaal stemmen.
Ons wijkcentrum In De Boomtak is
niet voor niks het drukstbezochte
stemlokaal van Tilburg. Maar hopelijk wel wat gespreid rond 17 maart.
Chris Oomes
Fransje ter Doest &
Laurens Elzinga



Zoekt u?

• Huishoudelijke hulp
• Tuinman of computerhulp
• Privéchauffeur
• Bijles voor uw kinderen
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www.tiptopstudent.nl
Whatsapp of bel 06 1482 6000
welkom@tiptopstudent.nl

De gezichten achter de vrijwilligers
13,90 uur (incl. BTW)

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 José Meijs.

Zoekt u?



Slechts €

• Huishoudelijke hulp
• Tuinman of computerhulp
Personeel
• Privéchauffeur
Zoekt
u
HUISHOUDELIJKE,
TUIN
of
José
is
geboren
in
Oisterwijk,
maar
José woont in de
Cypresstraat
in
COMPUTER hulp of BIJLES voor uw
een woning aan de Bredaseweg• Bijles voor uw kinderen
de Bomenbuurt,kind?
maar
ik spreek
Studenten
uit uw wijkvia
helpen
Uurtarief
slechts € 13,90.
is ze terecht gekomen in de Cyhaar op de plekgraag.
waar
ze wekelijks
www.tiptopstudent.nl
presstraat. Samen met haar man Slechts
als vrijwilliger werkt.
José werkt
bij 6000
uur (incl. BTW)
Whatsapp
/bel 06 1482
verzorgingshuis Het Laar, waar zij heeft ze lange tijd een bakkerswinelke vrijdagochtend meehelpt in kel gehad aan de Besterdring.
de kantine met het schenken van Ze hielp altijd mee in de winkel. Ze
de koffie. Met veel plezier maakt zijn daar dertien jaar geleden mee delijk dat haar sterke kanten te
ze dan een praatje met de bewo- gestopt en zijn daarna samen gaan maken hebben met het werk dat
ners en bezoekers en de meeste genieten van de voordelen van het ze in de winkel altijd gedaan heeft
mensen stellen dat heel erg op pensioen. Wat overigens niet bete- en www.tiptopstudent.nl
waar ze veel mensenkennis
prijs. Met Kerst en Pasen helpt ze kent dat ze alles samen doen.
heeft opgedaan door het omgaan
of bel 06
6000
ook mee als er een lunch of diner De eerste drie jaar heeft ze op de Whatsapp
met de klanten.
De1482
vrijwilligers
welkom@tiptopstudent.nl
‘St Gerlach’ opleiding gezeten om van
wordt verzorgd.
Het Laar krijgen veel waardezich wat bij te scholen. Ze kreeg ring voor het werk dat ze doen en
daar les in zes vakken waaronder de begeleiding is uitstekend. Daar
Afmeting 60 x 49
Nederlands, aardrijkskunde en is José erg over te spreken: “Het
psychologie. Daarna heeft José nog
Zoekt u?
een tekencursus gevolgd en scha• Huishoudelijke hulp
ken en bridgen geleerd. Dit doet ze
• Tuinman of PC-hulp
nog steeds met veel plezier. “Het is
• Privéchauffeur
een goede manier om je hersens
• Bijles voor uw kinderen
actief te houden” en het is voor
• Uitlaathulp hond
haar, zoals ze zelf zegt, “ook een inSlechts € 13,90 uur (incl. BTW)
vestering voor de oude dag.”

€ 13,90



Whatsapp/bel 06 1482 6000

Sinds twee jaar is ze vrijwilliger bij
Het Laar omdat ze iets bij wilde
dragen aan de maatschappij. Na
een eerste kennismaking was dui-

Aangenaam leven
met Het Laar
Het Laar zet zich in om u het leven te
laten leiden zoals u dat wenst.
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten
en drinken of bijvoorbeeld kunst en
cultuur, samen met Het Laar blijft u
langer zelfstandig.
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook
thuiszorg en dagbesteding biedt?

Kijk op de nieuwe website

www.hetlaar.nl

Voor meer informatie, kijk op de nieuwe website
www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700

José aan het werk in Het Laar.

voelt als een warm bad en alles is
bespreekbaar." Dit jaar wordt José
70 jaar. Ze is nog steeds heel leergierig en kijkt graag naar documentaires. Dit vrijwilligerswerk
blijft ze zeker nog heel lang doen.
Clemens Audenaerd
Han van den Berg
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Ansicht 1928, fotograaf onbekend. De bomenrij aan de linkerkant van de ansicht is al begin jaren zestig gekapt vanwege verbreding van de Bredaseweg.

In Tilburg waren er naast textiel nog diverse andere bedrijfstakken. Zo was er bijvoorbeeld ook schoenindustrie in onze stad,
zij het op bescheiden schaal. Er was een schoenfabriek gevestigd
aan de Bredaseweg ter hoogte van de watertoren, tegenover het
Missiehuis Rooi Harten. Twee interessante zaken aan dit adres:
schoenindustrie op een markante plek en alles ontworpen door
meester-architect Leo Goyaerts.
In Tilburg was een kleine groep
schoenfabrikanten. Carl Höhner begon al in 1883. Andere fabrikanten
waren: H. De Pont en Mannaerts
en NV Hittel en v.d. Mije. Voor
Henri Prince begon het allemaal in
1912, hij was toen 25 jaar jong. Wethouder én architect Leo Goyaerts
kreeg van Prince de opdracht om
een woonhuis, kantoor en fabriek
te ontwerpen, op één locatie.
Goyaertshad al veel gebouwen
ontworpen in Tilburg en verre omstreken, vaak religieus van aard zoals
het kloostercomplex van de Zusters
van Liefde aan de Oude Dijk.
Goyaerts was een gerenommeerd
architect. En hij was ook veelzij-

dig. Daarom klopte soms de lokale
elite bij hem aan voor een villa- of
herenhuisontwerp. En met succes,
want voor grootse ideeën wilde hij
graag zijn tekentafel afstoffen. Geheel meegaand met de trends van
die tijd zie je in zijn ontwerpen de
art nouveau en act deco elementen
terugkeren. Belangenverstrengeling
was er in die tijd trouwens nog niet
bij; wethouder zijn én goedkeuring
krijgen voor een zelf aangevraagde
bouwvergunning gingen prima samen.
Voor Henri Prince had hij meerdere delen uitgewerkt: drie huizen
aan elkaar, een woonhuis links en
rechts, een kantoor er tussenin.

De fabriek en binnenplaats kwamen achter het huis, alles simpel
en lekker overzichtelijk bij elkaar.
Er werden leestklare schoen
schachten gemaakt, die in Waalwijk
werden gecomplementeerd met
een schoenzool, en als merkschoen
werden verkocht. In een advertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant werden “Bekwame stiksters”
gevraagd voor de “eerste electrische
leestklaar schoenenwerkfabriek”. In
1933 fuseert familiebedrijf Prince
met een andere Tilburgse schoenfabriek. Vanaf die tijd gaat de
schoenfabriek aan de Bredaseweg
door onder de naam ‘Het Zuiden’.
De fabriek blijft groeien, veel nieuw
personeel gevraagd. Oudste zoon
Piet Prince is ambitieus en wordt
in 1934 secretaris van de Unie
van Werkgevers in de Nederlandse Schoenindustrie (tientallen
schoenfabrikanten uit heel Nederland zijn al aangesloten bij oprichting). In datzelfde jaar overlijdt ook

vader Prince. De zonen nemen dan
de bedrijfsvoering over. Het hele
pand werd in 1947 in drie delen
gesplitst, een extra verdieping erop
gebouwd en verdeeld over alle kinderen.
Aan elk sprookje komt een eind.
De schoenfabriek Het Zuiden sloot
in 1964 zijn deuren. De langstlevende Princen (Peter en Herman)
verkochten hun hele hebben en
houwen aan autobedrijven Kouwenberg en Van Leest die er een
Fiat Garage en Esso Tankstation
vestigden. Eind jaren 70 werden de
drie delen van het huis aan particulieren verkocht.
+

Chris Oomes

Met dank aan: Regionaal Archief
Tilburg. Schoenenmuseum Waalwijk. Krantenknipsels van Nieuwe
Tilburgsche Courant zijn gedownload van: www.delpher.nl

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

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl
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MANUELE THERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

013 - 467 74 10
emonsfysio@planet.nl

013 - 463 89 30
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg
U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg
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Zonnepanelen voor een duurzame stad

Binnenkort komen hier onopvallend in het groen 4500 zonnepanelen.

Energiefabriek013 is voor veel Tilburgers die duurzame energie
een warm hart toedragen een begrip. Deze Tilburgse energie
coöperatie bestaat inmiddels 8 jaar en draait volledig op vrijwil
ligers. De Energiefabriek013 heeft als doel om actief een bijdrage te
leveren aan het verminderen van het gebruik van fossiele energie. In de Noordhoek zijn ze vooral bekend als aanjager achter de
Energiefabriek Spoorpark.
Binnenkort krijgt de Energiefabriek
een nieuwe loot aan de boom. Aan
de Kempenbaan, tussen het Elisabeth Ziekenhuis en Van der Valk
Hotel, komt het grootste zonnepark van de stad met ruimte voor
4500 panelen. Hiermee levert het
park energie voor 500 huishoudens. Tilburgers krijgen de mogelijkheid om te besparen op hun
energierekening en bij te dragen
aan een duurzamere stad.

Deelnemers aan dit nieuwe project vormen samen een nieuwe
coöperatie. Particulieren en ondernemers kunnen hierin deelnemen. John Kwaks ondersteunt de
coöperatie met het realiseren van
het project aan de Kempenbaan:
“Deelnemers kunnen een aantal
zonnepanelen kopen. Voor het
Kempenbaanproject is een vijfde
deel gereserveerd voor mensen
met een laag inkomen. Die hoeven

de zonnepanelen niet te betalen.
Deelnemers, die hiervoor in aanmerking komen, worden voorgedragen door maatschappelijke
organisaties. De overige mensen
betalen dan iets meer. Als alle panelen verkocht zijn zit ons werk
erop en dragen we het over en
gaat de coöperatie als zelfstandige
organisatie verder."

wijs. De energie wordt geleverd
aan een energieleverancier en de
opbrengst hiervan wordt in eerste
instantie gebruikt om de zonnepanelen af te betalen. 15 jaar lang
ontvang je jaarlijks winstuitkering
van het project en binnen 10 jaar
heb je je inleg terugverdiend.

Bewoners uit de omliggende postcodegebieden kunnen deelnemen
en voor het project Kempenbaan
is ook de postcode 5038 aangewezen, dit is de wijk Centrum en
Noordhoek. De zonnepanelen
gaan 100 euro per stuk kosten en
hiervoor krijgen deelnemers dan
een certificaat als eigendomsbe-

Meer informatie over het
project is te vinden op:
www.energiefabriek013.nl

Clemens Audenaerd
Tommy de Lange
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Spoorpark plaatst informatieborden
Het Spoorpark ontvangt al sinds de opening veel bezoekers en
niet alleen uit Tilburg. Tja, en dan loop je rond in het Spoorpark
en wil je eigenlijk wel eens weten hoe het is ontstaan.
Die vraag wordt nu beantwoord
met een nieuw informatiebord bij
Spoorpark-ingang Oost. Op diverse plekken zie je nog meer kleine
infobordjes. Bijvoorbeeld op de
locaties van de parkpartners, met
een korte tekst over deze initiatieven. Leuk om eens een rondje te
lopen. Bij de drukbezochte Urban
Sport Area staan weer duidelijke
borden met de regels; de sporters
worden gevraagd zich hieraan te
houden. Handig ook de verwijzingen bij de kiosk waar de openbare
toiletruimte zich bevindt. En ja, ze
zijn hufterproof! Maar heb je het
bordje op het taludpad al gezien?

Gooi je afval in de afvalbak!
Weer naar buiten, elkaar ontmoeten met dat heerlijke weer. Daar
heb je het Spoorpark voor! Maar
wat hebben alle vrijwilligers die
afvalprikken moeten afzien. Onbegonnen werk was het om al het afval dat niet opgeruimd werd, niet
mee naar huis genomen werd en
gewoon maar ergens neergegooid
werd, op te ruimen. Dus hierbij een
oproep aan iedereen, aan elke bezoeker van het park: ruim je eigen
afval op! Laten we met elkaar zorgdragen voor deze fijne plek.
+

Spoorpark

De informatieborden bij ingang Oost.

Lida Bos
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Hoera, de school is weer begonnen!
Voor veel basis- en middelbare schoolleerlingen is het een verademing: de scholen zijn weer open. Reden om eens te gaan kijken
bij de basisschool De Vuurvogel in de Eikstraat met ongeveer 240
leerlingen. Gezien de coronarichtlijnen mogen er behalve de onderwijzers en leerlingen geen anderen in de school komen. Dus ik
stond in het zonnetje bij min 4 graden op de speelplaats temidden
van carnavalesk verklede kinderen.
Basisschool De Vuurvogel is een
van de twee basisscholen in de
Bomenbuurt, met gemiddeld zo’n
240 leerlingen. Natuurlijk was ik
benieuwd hoe het gegaan was in
de tweede lockdown en hoe het
gaat, nu de school weer open is.
Reden genoeg om een kind, een
ouder en het “hoofd der school” te
horen.

Anders dan normaal
Ik vroeg het aan Joy Ndikumana van groep 8. Ze vond het wel
spannend geïnterviewd te worden, maar ze deed het goed. Ze
vond het weer fijn om naar school
te gaan en vriendinnetjes weer
te zien. Het is haar laatste jaar op
school, of er een musical komt is
nog niet zeker, misschien in aangepaste vorm. Zeker komt er een
leuk afscheid met groep 8. “Met
corona wordt het anders dan normaal, het wordt misschien een
beetje emotioneel, je gaat elkaar
daarna erg missen. Maar ik zal zeker met ze blijven afspreken”, zegt
ze gedecideerd. Tijdens de lockdown ging het thuis wel goed. Ze

kreeg veel hulp van haar zus en
broer, maar ook van de juf als ze
online ging. Het was soms wel lastig met haar zusje of broertje van
laptop te wisselen, maar dan werd
de iPad ook gebruikt. “Ik vind dit
een fijne school, vooral omdat je
altijd bij de juf kan komen als er
wat is. We hebben ook twee vertrouwenspersonen Eefje en Imke
en daar kun je ook altijd terecht.”

Oppas als oplossing
De ouders moesten het ook maar
zien te regelen voor hun kind
thuis, dat viel niet altijd mee. Mieke Smulders woont alleen met
haar dochter Eva, die in groep 2a
zit. Ze heeft een drukke werkweek
en heeft het opgelost met een oppas gedurende de 30 uren dat ze
werkt. Mieke is communicatieadviseur en moet veel bellen en dat
vraagt om een rustige omgeving.
Dat ging op haar werk beter dan
thuis met Eva om haar heen. Die
oppas waren oudere kinderen van
vrienden, die zaten toch ook maar
allemaal thuis. Ze was blij met
deze oplossing. Zo ging het thuis

Wachtende ouders bij de Vuurvogel.

Joy en Eva gaan weer graag naar school.

gewoon door. Ze zag collega’s die
de hele dag maar moesten schipperen, gelukkig hoeft dat nu niet
meer. Op school is altijd beter, de
leerkrachten hebben meer aan te
bieden, samen te zijn in de klas is
niet te vervangen met thuis zitten.
“Ik ben echt blij dat het weer open
is. De school heeft het allemaal
goed georganiseerd, het liep als
een zonnetje.”

Pluim op de hoed
Dat is wel een pluim op de hoed
van directeur Brigitte IJpelaar. Er
is ervaring opgedaan bij de eerste
lockdown. Er is toen een enquête
onder de ouders afgenomen om
te horen wat prettig was en wat
niet. Dit was ook aan de leerkrachten gevraagd en goed geëvalueerd.
Twee dagen voor de kerstvakantie
zijn gebruikt om de tweede lockdown goed voor te bereiden. “Het
team heeft daar goed in kunnen
schakelen en de leerkrachten wisten meteen wat ze moesten doen.
Dat was goed onderbouwd, doelgericht en voor iedereen te begrijpen en bovendien werkbaar. Alles

op elkaar afgestemd: wanneer
gaat groep 7 online, en wanneer
groep 8, zodat kinderen thuis ook
laptops kunnen delen.” Ook is gekeken hoe het 1,5 meter afstand
gehanteerd kon worden.
“Met het team is het geen probleem, de teamkamer wordt niet
gebruikt, en lunchen doen we
in het eigen lokaal met de deur
open, zo is er nog enige communicatie. Maar met de leerlingen is
het niet te doen natuurlijk. Bij de
oudere leerlingen is er wel begrip
en houden ze afstand in de gang.
In de klas is het moeilijker, de tafeltjes kunnen niet verder uit elkaar staan, want dan past het er
niet meer in. We werken wel met
bubbels om de kinderen zo veel
mogelijk in hun eigen groepje te
houden, maar of dat echt werkt
valt te bezien.”
Laten we in ieder geval hopen dat
we door de vaccinaties gauw terug
kunnen naar het oude normaal.
Wil Verheggen
Chris Oomes
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RAAMVERHALEN
actief en later werd het zijn atelier.
Het pandje aan de Elzenstraat
werd zijn woonhuis en dat is het
gebleven.

Huidige etalage van Ad.

Zomaar gratis, in de Dionysiusstraat, op nummer 11A, is iedere 4-8 weken weer een nieuw kunstwerk te bewonderen. De
twee ramen links naast de oude rode theaterdeuren zijn het
‘speelterrein’ van kunstenaar en theatermaker Ad van Iersel.
Achter beide ramen zit een grote rol die heel langzaam ronddraait
in een cyclus van 4-5 minuten en die op die manier continu, maar
tergend langzaam een ander beeld geeft*.
‘Waarom niet sneller?’ is mijn eerste
vraag. 'Simpel', zegt hij, 'alles gaat al
zo snel.' Het thema van deze etalage, zoals Ad de voorkamerramen
noemt, is het contrast tussen
heel veel en heel weinig. "Daarbij
promoot ik graag traagheid, even
onthaasten en stilstaan om het

bewegende schilderij te bekijken.”
Het ene raam zeer kleurrijk met
allerlei uitgesneden vormen en het
andere bijna egaal met alleen twee
uitgesneden driehoeken die elkaar
langzaam passeren en elkaar eventjes ontmoeten.

Energieadvies
op maat

speciaal voor Tilburg

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
,
Hoogmoed
Peter van iseur Tilburg
dv
Energiea

Hallo, mijn naam is Peter van Hoogmoed
Hoogmoed, energieadviseur in Tilburg.
Heb je in jouw huis last van tocht en koude voeten? Met isolatie creëer
je een prettiger binnenklimaat 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:
Meer weten wat wij doen? Kijk op:
www.energiefabriek013.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).

In samenwerking met:

De verbrede vensterbank
Het idee van kunst achter een gewoon huiskamerraam is eigenlijk
al begonnen in 1976 toen Ad zijn
afstudeerproject bedacht. In de
jaren 60 konden mensen die het
financieel wat beter kregen, hun
huis verfraaien door o.a. bredere vensterbanken te laten maken
waar ze mooie spulletjes konden
laten zien. Ad woonde toen al als
student op kamers in de Dionysiusstraat en mocht van zijn huisbaas een pandje dat leeg stond, om
de hoek in de Elzenstraat, gebruiken voor zijn afstudeerproject. Van
Iersel creëerde in het voorkamertje
‘Het Verbrede Vensterbanktheater’ als podium voor een decor
waar hij om de paar dagen iets aan
veranderde. De opmerkingen van
langslopende mensen en kinderen
werden genoteerd en Ad speelde
daar dan weer beeldend op in. Het
was een soort persiflage op winkeltje spelen, juist met spullen die
andere mensen weg gooiden.
Ad is nooit meer weggegaan; aan
de Dionysiusstraat was hij jarenlang samen met Bram Wiersma
als poppentheater Sapperlipopet

Monnikenwerk
In zijn atelier maakt Ad bijna alles
zelf wat achter de ramen komt te
staan of hangen. Hij werkt graag
met materiaal dat andere mensen
als afval beschouwen, zoals lege
blikjes en mayonaise tubes. “Het
idee dat je niets kunt verprutsen
aan wat toch al is weggegooid
geeft mij de goede vrijheid." Hij
knipt ze open en schuurt ze op
en bewerkt ze met allerlei gereedschappen om er de meest prachtige en creatieve kunstwerkjes
van te maken. Vormverandering
en verrassingen, Ad weet zelf van
te voren eigenlijk nooit waar het
precies naar toe gaat. “Ik houd van
monnikenwerk, heel precies dingen uitsnijden, blikjes bewerken
tot hele andere vormen, schilderen
in allerlei lagen."
Omloop
Inmiddels is de etalage weer veranderd in een vormgegeven herinnering aan alle klasgenoten van zijn
lagere school. Met in het achterhoofd de vraag wat er van iedereen
terecht is gekomen.
Dus kom tijdens een lekkere buurtwandeling eens door de Dionysiusstraat, er wacht je geregeld een
nieuwe verrassing. En neem vooral
de tijd om even stil te staan…

Heb je of weet je een bijzonder
raam, laat het ons weten, dan kunnen we er een mooi raamverhaal
bij maken. Je kunt mailen naar:
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Fransje ter Doest
Chris Oomes

* F ilmpjes van de bewegende
beelden zijn te bekijken op
stichtingnoordhoek.nl/wijkkrant
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Nieuwlandstraat biedt voortaan ruimte aan voetgangers

Ruim baan voor voetgangers in het Dwaalgebied.

Jarenlang is er over gesteggeld en na Pasen gaat het echt gebeuren:
de Nieuwlandstraat en het Radioplein worden autovrij tussen 11.00
uur en 06.00 uur. Hiermee krijgen voetgangers veel meer ruimte.
Direct aanwonenden en ondernemers kunnen voor hun auto
een ontheffing krijgen. Dit wordt
gecontroleerd met kentekenregistratie. Voor het overig autoverkeer
blijft de paal omhoog. Leveranciers
hebben tot 11.00 uur de tijd om

hun spullen af te leveren. Fietsers
en scooters mogen er wel door.
De gemeente voert deze nieuwe
regels in om onnodig autoverkeer
te weren en voetgangers meer
ruimte en veiligheid te bieden. Het
past in een breder beleid om door-

Bestel de
Proefbox!
3 maaltijden
voor maar

15,00

€

Verse gerechten bij u thuisbezorgd.
U proeft dat er met zorg voor u is
gekookt. Probeer het nu zelf!
Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954

etenmetgemak.nl

Tongschar & zalm Boerenkool

gaand verkeer buiten het centrum
te houden. Over de maatregel is
jarenlang gediscussieerd. Hierbij
werden de bekende argumenten
gebruikt van voor- en tegenstanders. Na diverse onderzoeken en
inspraak van omwonenden hakte
het gemeentebestuur recent de
knoop door. Waarschijnlijk heeft
de coronamaatregel om anderhalve meter afstand te houden het

Edwin&Marina

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

Rundersukade

Meer details op www.tilburg.nl,
zoekterm Radioplein.
Frank Vermeulen
Han van den Berg

Studio voor
grafisch ontwerp
Iedere opdracht,
dubbele aandacht

Kipsaté

laatste zetje gegeven. Hierdoor
is er meer ruimte in de publieke
omgeving nodig voor voetgangers
en fietsers. De automobilist moet
hiervoor inschikken.

karelenlinda.nl
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De
De stad
stad als
als een
een puzzel
puzzel
Marcel Smeulders probeert er als doorstromingsadviseur bij de gemeente voor te zorgen dat de binnenstad van Tilburg bereikbaar blijft.
Marcel
Smeulders
probeert
er als
bij deingemeente
voorgebeurt.
te zorgen
datgaat
de binnenstad
van Tilburg
bereikbaar blijft.
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Het
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wegwerkzaamheden,
Dat
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het is, met alles wat er
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gebeurt.
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gaat
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kabel- endan
leidingwerkzaamheden
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particuliereinaanvragen.
Al met
al een
hele
puzzel.
evenementen, kabel- en leidingwerkzaamheden en particuliere aanvragen. Al met al een hele puzzel.
“Mijn collega Bas regelt alles rondom evenementen, ik ga over de
“Mijn
collega Bas regelt
rondom evenementen,
ik ga over de
werkzaamheden.
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waarbij verkeer
werkzaamheden.
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waarbij
verkeer
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Van een
dakkapel
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tot het
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Van een
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tot het
aanleggen wordt.
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of een
project zoals
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riolering
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of ende
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Spoorlaan.
je ook kijken
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te maken
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Iets melden? Gebruik de Fixi App
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COLUMN THEO VAN IERSEL

OPNUUT ÒF
NIE OPNUUT
Wè moet dè naa wir wòrre, hier en verhaol oover? Ik weetet zèllef ok
nie, mar agge gaot schrèève komter venèèges wèl en verhaol boove
drèève. Ge zot oewèège aaf kunne vraoge, agge alles es bekèkt wègge
gedaon òf nie gedaon hèt, wègge dan opnuut òf zeekers nie opnuut
zot wille doen. Kundet oewèège vurstèlle wètter dan in oe opkomt?
In ieders geval zènner tweej dinger int lèève diege nie opnuut kunt
doen: geboore wòrre èn dôodgaon. Meschient dègge wèl op en aander
plèk geboore ha wille wòrre, mar dè hèdde zèllef nie in de haand. Èn de
menier waorop dègge dôod gaot mistal ok nie, dus daor zèmme gaa
oover ötgeschreeve.
Mar wè dan wèl? Akket menèège aafvraog, dan zènner wèl en paor
dinger die ik gèère opnuut zo wille doen. Bevobbeld de tèèd dèk -zoasse
dè toen nòg noemde- op de laagere school zaat. We wonden in en nuuw
buurt meej enen hôop kènder van dezèllefden aawer. Nò school wasser
aatij zat te doen. Knikkere, mitjesteeke, kaajbaande èn hakdòlle. Ok in de
vekaansies wier daor venalles gedaon, mistentèèds vanöt de peròchie.
De kappelaon èn de köster hielden ons dan hille daoge beezeg meej
speurtòchte èn aander spèllekes, mar ok meej en jongeskamp.
Ene fèène tèèd waaret ôok toen ons èègeste kènder op de baasesschool
zaate. Ge gingt dikkels op school meejhèllepe òf bèt spòrte kèèke. Èn naa
oewèège kènder zèllef ok wir kènder hèbbe, ist fèèn om meej die klèèn
manne beezeg te zèèn.
Mar wèk nie opnuut zo wille doen dès de tèèd van mene mielietèère
dienst. Ik ha de pèch dèk nò de irste vier mònde vur en jaor nòr Dötsland
moes, nòr Hohne. Om de zeuve weeke, koste dan en week nòr hèùs. Op
zich waaret nie verkeerd, mar ik ha toen al volop verkeering meej ons
Margrietje èn dè waar netuurlek aafzien.
Iet wèk, òf beeter gezeej, wè wij gèère nògges oover zon wille doen,
zèn onze vekaansies in de Piereneeje. Gewoon en paor weeke op de
bonnefôoj dwars dur de Spònse kaant van die bèèrege trèkke, van San
Sebastian nòr Figueres. Stukskes rijje meej den ootoo èn agge in de
netuur wè schons zaagt, ötstappe èn daor gòn waandele. We hèbbe
gelôope oover hôoge bèèrege meej hêel smalle wèggeskes langs den
aafgrond. Èlleke keer spannend waor dègge öt zut koome. Vuraaf gin
hootèllekes boeken èn mar zien zien waordègge zot kunne slaope. Ast
moes, gewoon in den ootoo. We hèbbenet toen tweej jaor op rij gedaon
èn ast kos zommet naa wir doen.
Aster oover ötgao zitte meej dieje tietel van dees verhaol mar en bietje
te drôome oover alles wègge gèère hèt gedaon èn waordègge zeekers
gin spèèt van hèt gehad. Èn dan krèède ok nòg dees. Der is aatij wèl wè
waorvan dègget iedeej hèt, dègge dè irder ha moete doen. Ik kanner dan
vur menèège wèl tweej opnoeme. Verhòltjes schrèève in de Tilburgse
taol èn hier in de Noordhoek koome woone. Van gin van die tweej
hèk tòt op de dag van vendaog spèèt gehad. Èn gullie hètter, in dees
wèèkkraant van de Noordhoek, ok nòg wè plezier van.

Uit Geerts
receptenboek
Koolraap: tips en recepten
Wie kent nog de koolraap? Het is een ondergewaardeerde groente, daar moeten we iets
aan doen! De koolraap is duidelijk een dikke knol met een ruwe schil. Onder die schil
zit het bomvol vitale stoffen en geurig ‘vlees’ dat een zachte en bijzonder aromatische
smaak heeft. En je kan er zo ontzettend veel mee! Lekkere frietjes, een heerlijke puree…
Of je maakt er een voedzame soep van, soep is een fantastische manier om meer
groente toe te voegen aan je dagmenu.
Rokerige koolraapsoep
Ingrediënten:
1 ui
2 tenen knoflook
2 eetl olijfolie
1 flinke koolraap
1 eetl roomboter
1 theel suiker
1 theel paprikapoeder
1 theel gerookt paprikapoeder
1 groentebouillonblokje
scheut room en peper en zout naar smaak
Bereiden:
Pel de ui en knoflook en hak beide grof. Verwarm de olijfolie in een soeppan en fruit op laag
vuur de ui en knoflook glazig. Intussen schil je de koolraap en snijd hem in blokjes. Voeg toe
aan de soeppan en bak, al omscheppend, tot het iets gaat kleuren. Voeg dan de boter en
suiker toe en bak nog ca. 5 minuten. Voeg dan de twee soorten paprikapoeder toe en als je
van pit houdt ook wat cayennepeper. Bak nog een minuutje en prak dan het bouillonblokje
stuk op de bodem van de pan en voeg 800 ml water toe. Breng aan de kook en laat in 15
minuten gaar koken. Pureer de soep en voeg desgewenst een scheut room toe en proef voor
peper en zout. Extra lekker maak je deze soep met wat gebakken paprikastukjes en kruimels
zachte geitenkaas, maar dat is zeker geen must.

Puree van koolraap
Ingrediënten:
400 gram koolraap
klontje boter
kaneel

Bereidingswijze:
Snijd van de bovenkant van de koolraap een dikke plak. Dit gedeelte is meestal houtig. Snijd
de rest van de knol in plakken van ca. 1 cm dik. Schil, was en snijd de plakken vervolgens
in reepjes of blokjes. Kook de koolraap in 10-15 min. gaar in ruim kokend water. Giet de
koolraap af, voeg de boter toe en pureer het geheel met de staafmixer. Strooi als laatste een
snufje kaneel over de puree, hierdoor krijgt de puree een heerlijke zoete smaak.
Frietjes van koolraap
En tot slot: je kunt ook heel gemakkelijk koolhydraatarme frietjes maken. Met een beetje
olijfolie en eventueel wat kruiden, zoals rozemarijn, ongeveer 25 à 30 minuten in de oven
bakken of ca 12 minuten op 180 graden in de airfryer. Zorg dat de frietjes regelmatig even
omgedraaid worden. Met mayo natuurlijk!

Eet smakelijk!
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Vorstelijk rijksmonument in de Willem II-straat

De Nieuwe Vorst, een betekenisvolle en inspirerende plek met spraakmakende programmering en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.

Dit voormalige herenhuis is een van de grootste panden in de
Willem II straat. Het is het oudste huis dat aan de indertijd
Comediestraat genoemde Willem II-straat gebouwd werd. Het is
erg fraai. In oude Italiaanse historische stadscentra zou het vast
een palazzo heten. Het is gebouwd rond 1872 door de lakenfabrikant Adriaan Pieter Ledeboer (1828-1901).
Adriaan Pieter Ledeboer is geboren op 14 april 1828 in Rotterdam, hij is getrouwd met Suzanna
Browne, ze kregen 6 kinderen, en is
overleden op 18 juni 1898 in Den
Haag. Hoe hij precies in Tilburg
terecht kwam is me niet bekend,
misschien wel vanwege de goedkope arbeidskrachten in Tilburg.
Zijn lakenfabriek lag aan de achterliggende Telefoonstraat.
Als 44-jarige wist hij een fors kapitaal te verwerven en bouwde hij
dit statige pand. Hij heeft er maar
kort in gewoond. In 1879 is het verkocht aan de Tilburgse fabrikant
Vincent Bogaers (1838-1901), die
er zijn intrek nam. Vincent was getrouwd met Isabella Pollet, telg van
wellicht de rijkste familie in Tilburg
in die tijd, die we nog kennen van
de rijksmonumentale panden

in de zogenoemde Pollet driehoek
Noordstraat/Spoorlaan.
Later, rond 1900, is aan de noordwestkant van het perceel een kantoorvleugel gebouwd en vanaf het
begin van de jaren dertig tot 1968
werd het pand kantoor van de Kamer van Koophandel. Daarna was
het tot 1980 in gebruik bij de Theologische Faculteit. Na bijna 100 jaar,
in 1996, wordt de villa gerestaureerd en ingericht door de Tilburgse Kunststichting en verhuist theater ‘tHEKS uit Tilburg-Noord naar
het centrum. Daarvoor is achter de
binnentuin de theaterzaal van De
Nieuwe Vorst gebouwd, een ontwerp van Peter van Hoogmoed.
De villa heeft een souterrain, met
daarboven twee bouwlagen met
een zolderverdieping. De ingang
zit midden in de voorgevel, het

heeft een portiek met een hardstenen trap naar de dubbele voordeur
en een bovenlicht met glas in lood.
Daarboven op de tweede woonlaag een balkon, bereikbaar via
een dubbele deur met bovenlicht.
Aan weerszijden van de ingang
partij zien we drie ramen in de
beide woonlagen. De ramen hebben rondom geprofileerde stuc
lijsten. Op de eerste woonlaag, de
bel-etage, hebben deze stuclijsten
een kuifbekroning en op de tweede bouwlaag een strakke kroonlijst. De rechter zijgevel heeft een
vijfhoekige erker die zich uitstrekt
tot aan de zolderverdieping, iets
verder een tweede erker. De linker
zijgevel heeft ook een vijfhoekige
erker tot aan de tweede bouwlaag.
Het exterieur is geheel gepleisterd
met veel blokpleisterwerk en witgeschilderd.
Het interieur mag er ook zijn. Bij
binnenkomst in de bel-etage zie
je een grote vierkante hal met een
vide met omloop. Twee trappenhuizen, een links en een rechts,
gaan naar de tweede woonlaag. De
bel-etage heeft hoofdvertrekken

met bewerkte stucplafonds met
lijst- en sierranden. De vloer in de
hal is van geaderd wit marmer. Het
gebouw is belangrijk vanwege de
gaafheid van het ex- en interieur,
en in relatie tot de structurele en
visuele gaafheid van de stedelijke
omgeving.
Wil je het van binnen zien?
Kom een keer naar een voorstelling van Theater De Nieuwe Vorst.
Wil Verheggen
Jaap van den Dries
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Aangepaste plannen IKC niet enthousiast ontvangen
Zoals inmiddels bekend zijn er
plannen om van Montessoribasisschool De Elzen een Integraal
Kindcentrum (IKC) te maken. Dat
betekende oorspronkelijk een
uitbreiding van 98 kindplaatsen
totaal, 66 bij de BSO en 32 bij de
groep 0-4 jarigen. Bij de buurt waren er unaniem bezwaren, gezien
de extra geluidsoverlast, parkeerdruk en gebruik van de Kloostertuin. Basisschool De Elzen is al
ruim twee keer zo groot als een gemiddelde basisschool. Het IKC in
oprichting reageerde op de bezwaren tijdens een onlinevergadering
op 18 januari.
In het oorspronkelijke plan wordt
de Ursulinenkapel gekocht met
buitenruimte, waarvan de bestemming moet worden gewijzigd
van wonen naar maatschappe-

lijk. Er worden twee klaslokalen
verplaatst vanuit school naar de
kapel. De ruimte die hierdoor vrijkomt in de basisschool, zou worden benut om twee kinderdagverblijfgroepen voor kinderen van 0-4
jaar te creëren voor 32 kinderen.
Na schooltijd zou de Ursulinenkapel gebruikt worden voor de
opvang van 66 BSO kinderen. De
gemeente Tilburg is een voorstander van de doorontwikkeling van
basisschool naar kindcentrum.
De IKC-partners hebben de knelpunten van de buurt ook besproken. Ze stellen een planverkleining
voor, waardoor het wellicht acceptabel wordt voor de buurt. Hierin
wordt het aantal kinderen van 0-4
jaar verlaagd van 32 naar 24, en de
uitbreiding van de BSO gaat van
66 naar 41 plaatsen. Om de ge-

luidsoverlast te beperken wordt
de buitenruimte voor de 0-4 jarigen verplaatst naar de ruimte
tussen de kapel en de school. In de
Kloostertuin zullen niet meer dan
66 kinderen worden toegelaten
van de BSO, gelijk aan het huidige
aantal. Er zijn 17 parkeerplaatsen,
waarvan 14 in de parkeerkelder
van "De Worst" gereserveerd in het
oorspronkelijk plan.
De aangepaste plannen werden
met grote scepsis door de wijkraad
en de buurtbewoners ontvangen.
Tenslotte blijft het een uitbreiding
van de huidige situatie, waarover
al eerder werd gesteld dat iedere
uitbreiding een te zware belasting
is voor de buurt. In hoeverre is
bijvoorbeeld dit voorgestelde IKCplan niet een start voor verdere
uitbreiding? Als we kijken naar de

24 kinderen tussen 0 en 4 jaar en
uitgaan van een gelijke leeftijdsverdeling dan zijn er 8 kinderen van 3
jaar die gaan doorstromen naar
groep 1 van De Elzen. De totale
jaarlijkse instroom in groep 1 is ongeveer 80 kinderen, dat betekent
dus dat slechts 10% van de nieuwe
leerlingen van groep 1 afkomstig
kan zijn van het kinderdagverblijf
van het IKC. Past dit bij de ambitie van een integraal plan? Wordt
vervolgd.
Wil Verheggen
Aan basisschool De Elzen is om
een reactie gevraagd over de
plannen en de bezwaren van
de wijkraad en de buurt. In het
volgende nummer komen zij
hierover aan het woord.

Wijkraad zoekt actieve wijkbewoners
Stichting Noordhoek is op 2 maart 1988 opgericht met als doel:
‘het bevorderen en ondersteunen van activiteiten van bewoners van het werkgebied Noordhoek ten behoeve van dit werkgebied’. Met de oprichting van deze stichting werd bereikt dat
er voor allerlei activiteiten en werkgroepen van wijkbewoners
binnen een juridische constructie gewerkt kan worden en is het
beheer van de financiële middelen geregeld.
Een van de activiteiten die door
de stichting wordt ondersteund
is Wijkraad Noordhoek. De
wijkraad is voortgekomen uit
een klankbordgroep die eind
jaren 70 van de vorige eeuw is
ontstaan bij de herziening van
het op dat ogenblik geldende
bestemmingsplan. Nadat het
bestemmingsplan was vastgesteld is de klankbordgroep blijven bestaan en uitgegroeid tot
de huidige wijkraad. De wijkraad

bestaat uit het bestuur van Stichting Noordhoek en zes betrokken
bewoners uit de wijk. In principe
kan het zo worden gezien dat de
stichting en de wijkraad een geheel
vormen. Voor het bestuur van de
stichting is de wijkraad een belangrijke gespreks
partnervoor allerlei
zaken die in de wijk spelen.
De gemeente heeft per wijk van de
stad een aanspreekpunt. Voor de
Noordhoek is dat Stichting Noordhoek. In overleg met de wijkraad

Voor de wijkraad zoekt het bestuur wijkbewoners die het leuk
vinden om een keer per maand mee te denken over zaken die in
de wijk spelen en het bestuur hierover te adviseren.

Onderwerpen die nu spelen of recent gespeeld hebben:
• Spoorpark (de wijkraad heeft de aanleg van het spoorpark geïnitieerd)
• AED’s (de wijk Noordhoek was de eerste wijk in Tilburg die volledig
AED gedekt is)
• Verbouwing van bedrijfspanden tot kleine (éénkamer) woningen;
• Pilot omgevingsvisie
• Sociaal beleid in de Noordhoek
• Vestiging van een Integraal Kind Centrum bij de basisschool De Elzen

adviseert zij de gemeente, gevraagd en ongevraagd, over
kwesties die in de wijk spelen.
De gemeente heeft hiervoor ook
per wijk een omgevingsmanager
en een wijkregisseur aangesteld
als aanspreekpunt vanuit de gemeente. Samen met de stichting
heeft de wijkraad regelmatig

overleg met deze ambtenaren. Eens
per jaar komt de ‘wijkwethouder’
naar de wijk en in sommige gevallen
wordt de burgemeester uitgenodigd door het stichtingsbestuur.
Zo kun je bijvoorbeeld een bijdrage
vragen voor een buurtfeest of een
activiteit voor buurtkinderen.

Heb je interesse dan kun je ook een keer de vergadering bijwonen
die op de woensdagavonden plaatsvindt in het wijkcentrum
(zodra de omstandigheden dit toelaten).
Neem hiervoor contact op met Theo van Breugel,
voorzitter van de wijkraad, e-mailadres: theo.van.breugel@hotmail.com
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In De Boomtak heeft gehoor gegeven aan de oproep van de bibliotheek om prentenboeken voor het raam te zetten, zodat kinderen op boekenjacht kunnen gaan.

De coronacrisis heeft ook wijkcentrum In De Boomtak nog

thuis! Alle binnensport, dus ook biljarten, is niet toegestaan.

steeds in zijn greep. In verband met de lockdown blijft het

Voor meer informatie kunt u bellen, appen of mailen naar

wijkcentrum gesloten tot tenminste 10 maart. Of de deuren

Rien van Breda, sociaal werker / buurtondersteuner Contour-

daarna weer open mogen is bij het ter perse gaan van deze

deTwern Noordhoek – Binnenstad, 06 4242 8199, of mail naar

wijkkrant nog niet bekend.

rienvanbreda@contourdetwern.nl

Begin januari zijn we gestart met een koffie-uurtje op maan-

Nieuwe huurder

dagochtend, van 10:30-12:00 uur. De ervaringen hiermee zijn

Per 1 maart is een nieuwe huurder haar werkzaamheden bij In

positief. Daarom is dit vanaf begin februari uitgebreid met de

De Boomtak gestart. (Medisch) Pedicure Karin Schell heeft haar

woensdagochtend. Ook dan bent u welkom en kunnen oude-

praktijk verplaatst van de Wilgenstraat naar het wijkcentrum.

ren die weinig de deur uit komen elkaar ontmoeten in een ont-

Van maandag tot en met donderdag zal zij op afspraak haar

spannen sfeer. Vooraf aanmelden is verplicht. Bel daarvoor naar

cliënten ontvangen. Voor informatie: 06 42148875.

In De Boomtak, 013-5430920. Dat kan iedere ochtend tot 10:30

In De Boomtak is verder uitsluitend geopend voor het bezoek

uur. Om voldoende afstand te kunnen houden kunnen er maxi-

aan de prikpost van Diagnovum, iedere werkdag van 08:30 tot

maal 20 gasten aanwezig zijn, dus vol = vol! Natuurlijk houden

09:30. Hiervoor is aanmelden niet nodig. Ook kunnen buurtbe-

we ons aan de richtlijnen van het RIVM: handen desinfecteren,

woners die maaltijden ontvangen van ONS Soepje op woensdag

een mondkapje dragen en afstand houden. En bij klachten: blijf

en vrijdag tussen 12:00 en 14:00 terecht om deze op te halen.

Contact buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com

+

Francis Huisman
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Van Naber Garantiemakelaars
verkocht

mag je meer verwachten
Ook snel en gegarandeerd
uw woning verkopen?
Jouw makelaar in Tilburg, dat is Naber Garantiemakelaars.
Ben je op zoek naar een makelaar in Tilburg om jouw
woning te verkopen? Of wil je juist een woning gaan kopen
en ben je daarom op zoek naar een makelaar in Tilburg?
Bij Naber Garantiemakelaars in Tilburg helpen wij je graag.

Professor Cobbenhagenlaan 464

I.v.m. corona toch liever een afspraak op afstand?

Verkocht binnen 1 week!

Ook online staan we u graag te woord!

Meer dan 100 bezichtigingsaanvragen!

Spoorlaan 400 | 5038 CG Tilburg | 013-5 400 700 | info@naber.nl | www.naber.nl

