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Het sociale hart van de Bomenbuurt

Naast alle ellende en onzeker-
heid waren er ook mooie dingen, 
zoals allerlei initiatieven die ont-
stonden om mensen te helpen 

die het het hardst nodig hebben. 
Een van de bekendste acties in  
Tilburg was het maken van soep en 
maaltijden voor zieken en kwetsba-

ren, waarvan onze wijk een groot 
leverancier van vrijwilligers was. 
Hierover meer op pagina 2 en 3. 
Maar niet alleen in coronatijd zijn er 
veel vrijwilligers actief, het wemelt 
in onze wijk altijd van buurtgeno-
ten die zich belangeloos inzetten 
voor de maatschappij. Als je door 
deze krant bladert valt op hoe goed 

deze groep vertegenwoordigd is. In 
onder andere de rubriek ‘de gezich-
ten achter de vrijwilligers’ worden 
zij in het zonnetje gezet. Uit onder-
zoek blijkt trouwens dat vrijwilligers 
minder stress ervaren en meer te-
vreden zijn. En wie wil dat nu niet?

  Chris Oomes

Vrijwilligers van ONS Soepje

Al meer dan een jaar houdt het coronavirus ons en ons leven in 
de greep. We zitten inmiddels alweer in de derde golf en net zoals 
met de voorgaande periodes is er toch weer hoop op betere tijden,  
op versoepelingen en wie weet het einde van de crisis.
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 12 mei naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

ONS Soepje kookt 
ook na corona door

Toen ONS Soepje bijna ten onder 
ging aan eigen succes is de aanpak 
veranderd. Het bezorgen van zoveel 
soepjes al een jaar lang, werd wat 
te veel voor de vrijwilligers. Vanaf 
augustus 2020 worden de soepjes 
daarom niet meer gebracht, maar 
zijn ze af te halen bij wijkcentra. Na-
tuurlijk ook bij ons buurtcentrum 
In De Boomtak. Elke dinsdag en 
donderdag wordt er vers gekookt. 
Denk aan romige prei-kerrie soep, 
pasta bolognese, kip tandoori of 
hutspot. Onze buren, Jos en Paul, 
halen de soep en gerechten op bij 

de Diamant-groep en verspreiden 
dit over de wijkcentra in Tilburg. 
In onze buurt wordt de uitgifte ge-
coördineerd door Sonja. Woensdag 
en vrijdag kun je hier voor €3,95 een 
gezonde en verse maaltijd afhalen. 

ONS Soepje gaat ook na corona 
door. Iedereen mag meedoen, ook 
mensen die misschien denken dat 
ze er niet voor in aanmerking ko-
men. Van de bijdrage worden ook 
de maaltijden betaald voor mensen 
met minder budget. Door goedko-
pe en gezonde maaltijden te bestel-
len help je ook het goede doel. Een 
win-winsituatie dus!

Nieuwe klanten kunnen zich 
aanmelden via:
www.onssoepjetilburg.nl. 
Kijk voor meer informatie op de 
facebookpagina onsssoepjetilburg. 

Ruim een jaar geleden bracht buurtbewoner Linda Oerlemans 
soep bij een zieke collega. Dat smaakte naar meer, ONS Soepje 
was geboren. Daarna ging het snel met het initiatief. Het begon 
bij eetcafé Klopa. De start was hectisch en spannend. Maar de 
toestroom aan vrijwilligers versterkte het initiatief. ONS Soepje 
groeide snel uit tot een zeer gewaardeerde actie. Saamhorigheid 
tijdens corona in Tilburg! Later verhuisden ze naar wijkcentrum 
Koninghaven. Er kwamen nog meer vrijwilligers en ook raadsle-
den, wethouders en zelfs de burgemeester kwamen helpen. ONS 
Soepje groeide verder en moest weer verhuizen. Nu naar de Dia-
mant-groep aan de Zevenheuvelenweg. 

Parkcoaches lopen hun ronde

Parkcoaches aan de 
slag in het Spoorpark
Sinds kort zet het Spoorpark een team parkcoaches in. Van april 
tot en met september zijn zij de oren en ogen in het park met een 
signalerende én faciliterende functie. Ze voorzien bezoekers van 
het park van informatie en wijzen hen waar nodig op de huisre-
gels. Zo bewaren zij voor alle bezoekers de goede sfeer in het park. 

Herkenbaar aan het groene Spoor-
parkhesje en met een positieve 
houding lopen de parkcoaches 
met zijn tweeën door het park. Zij 
bevorderen de sociale samenhang. 
Er wordt gelopen in tijdsblokken 
van twee uur op vrijdag, zaterdag 
en zondag (overdag tussen 13.00 
-17.00 uur). Vooralsnog alleen in 
de middag.  

Oproep
Spreekt dit je ook aan en heb jij 
een dienstverlenende instelling én 
positieve uitstraling, kun jij om-
gaan met weerstand en durf je 
mensen aan te spreken? Heb je ook 
nog affiniteit met het Spoorpark 
en draag je het park een warm 
hart toe? Meld je dan aan! Tijdens 
een kennismakingsgesprek met de 
coördinator van het betreffende 

team ontvang je alle informatie en 
kun je je vragen stellen. Fijn als je 
een van onze vrijwilligers wordt. 
Je krijgt een vrijwilligersovereen-
komst en bent, tijdens het werken 
in het park, verzekerd via de vrijwil-
ligersverzekering van de gemeente.

Informatie
Lees er meer over op:
spoorparktilburg.nl/vacatures/
Of meld je direct aan via:
info@spoorparktilburg.nl

Voor meer informatie: 
Stichting Spoorpark, 

Sophie Peters, parkmanager, 
sophie@spoorparktilburg.nl

Waar: St. Ceciliastraat 1, 
5038 HA Tilburg
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Iets betekenen voor anderen staat voorop

Lique:
“16 maart 2020 zou ik starten met 
een nieuwe baan als stewardess, 
mijn oude baan had ik opgezegd, 
en toen kwam corona... Ik wilde 
graag iets voor anderen betekenen 
in die zware tijd en kwam via Serve 
the City terecht bij ONS Soepje als 
bezorger. Dat heb ik 3 weken ge-
daan tot bleek dat mijn ervaring als 
planner en coördinator heel goed 
van pas kwam op kantoor. In de rol 
van vrijwilligerscoördinator deed ik 
planning, routes, facilitaire onder-
steuning en sales. Mooi om te zien 
hoe de inzet van zoveel vrijwilligers 
tot zo’n succes heeft geleid, dat 
geeft me veel energie.”

Laurens: 
“Via de media kwam ik het initia-
tief tegen. Ik vond het hartverwar-
mend op een moment dat velen 
een steuntje in de rug konden ge-
bruiken. Het was voor mij makke-
lijk om te helpen, door de beper-
kingen zat ik ook veel thuis. Het 
leukste vond ik de contacten met 
zoveel verschillende Tilburgers op 
plekken waar je normaal niet zo 

vaak komt. 
Het initiatief wordt echt heel erg 
gewaardeerd in ons Tilburg!”

Annelies:
 “Ik bracht wat lege jampotjes voor 
soep naar Linda en kwam met haar 
aan de praat. Toen ze me vroeg 
of ik meer kon betekenen bij de 
start van ONS Soepje hoefde ik 
daar niet lang over na te denken. 
Ik voelde me machteloos omdat 
ik niets kon betekenen in de zorg, 
maar op deze manier toch het ver-
schil kon maken door kwetsbaren 
in onze stad te helpen! Het was een 
intensieve periode maar ik heb er 
geen moment spijt van gehad. 

Jos en Paul:
“Paul en ik bezorgen al vanaf het 
begin met veel plezier voor ONS 
Soepje. Als pensionado’s zijn we 
blij dat we allebei nog vitaal zijn 
en op deze manier maatschappe-
lijk een steentje bij kunnen dragen. 
De dankbaarheid van de mensen 
geeft veel voldoening. We hopen 
nog lang lekkere soepjes te kunnen 
bezorgen!”

Jan: 
“Mooi om te zien hoe een kleine 
bijdrage aan ONS Soepje machte-
loosheid omzet in het gevoel iets 
voor elkaar te kunnen betekenen. 
Ik dacht mee over financiële mid-
delen, hielp met flyeren van folders 
en zocht naar mogelijkheden voor 
uitgiftepunten. Het allerbelangrijk-
ste is dat we dit met vele vrijwilli-
gers samen voor elkaar krijgen.”

Famke: 
“Ik kende ONS Soepje al omdat ik 
al lege potten had gebracht om 
soep in te doen. Toen hoorde ik dat 
het eindexamen niet doorging en 
vroeg Linda of ik adressen op tasjes 
wilde gaan schrijven. Ik heb eerst 
een dag in de keuken geholpen en 
een paar dagen later was ik een van 
de bezorgcoördinators. Ik heb veel 
plezier gehad in het werk, vooral 
samen met de andere vrijwilligers 
tijdens het koken. Een hele leuke 
groep die er echt voor stond om zo 
veel mogelijk mensen te helpen en 
blij te maken. En de gedachte dat je 
zo veel mensen echt helpt was ook 
erg fijn, ze waren heel dankbaar.”

Geert: 
“Ik heb mijn bijdrage graag gedaan 
voor het goede doel. Ik kende het 
via mensen van In De Boomtak. 
Door corona moest ik wel alles op 
afstand verzorgen, aan de zijlijn als 
het ware. Zo kon ik de boekhou-
ding verzorgen, dat hield me aardig 
bezig. Ik heb maar met 2 mensen 
contact gehad over de werkzaam-
heden dus ik ken verder niet veel 
van de andere vrijwilligers, maar 
het is mooi om dat samen te doen 
voor anderen.”

 Laurens Elzinga, Fransje ter Doest
 ONS Soepje

Een groot deel van de vrijwilligers die zich voor ONS Soepje inzet 
komt uit de Bomenbuurt. Hoe raakten zij zo betrokken?

Een van de vaste vrijwilligers Bas van Veghel met burgemeester Weterings

De vele soorten soep van ONS Soepje
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

M. Gommers

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

www.fysio-hartvanbrabantlaan.nl

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

T 013 592 00 48

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der VleutenHarriet van der Vleuten

www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg
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Dominique kijkt verder dan haar afvalknijper
Van zwerfafval prikken krijg je een opgeruimd humeur. Wie  
Dominique Janssen opgewekt door onze wijk ziet wandelen, met in 
de ene hand een afvalknijper (gratis te verkrijgen bij de gemeente!) 
en in de andere een gele zak, kan bijna niet anders concluderen. 

Ze heeft geen vast schema en een 
vaste route eigenlijk ook niet. Al 
weet ze wel direct de plekken aan 
te wijzen waar de kans op zwerfaf-
val het grootst is. 'Bij bankjes en on-
der die lage heggen ligt het meest, 
of rond een afvalbak. Voor sommi-
ge mensen is het blijkbaar moeilijk 
om afval in een bak te gooien.'
Enthousiast vertellend over haar 
'hobby' maakt ze vandaag haar ron-
de in de beginnende lentezon, te-
gelijkertijd gestaag doorprikkend. 
De trend qua afval is - niet verwon-
derlijk- het mondkapje. Op haar 
ronde van drie kwartier deponeert 
Dominique er toch wel zo'n tien in 
haar gele afvalzak. En passant geeft 
ze een tip als ervaren prikker: 'Blik-
jes en flessen altijd eerst leeggieten, 
anders zit je afvalzak onder de cola 
of Red Bull.' 

Dominique is niet het type dat zich 
continu stoort aan afval, ze heeft 
ook oog heeft voor andere zaken. 
'Wat is het Kromhoutpark toch 
mooi geworden na de renovatie. 
En het valt mij op dat er eigenlijk 
amper rotzooi ligt vandaag. Mis-
schien houden mensen zo'n mooi 
park toch beter bij als het net is 
opgeknapt.' 
Dominique maakt al even haar 
prikrondes. Soms alleen, maar ook 
vaak met een compagnon. 'Dan 
kletsen we bij en kom ik achter 
mijn scherm vandaan.' Dat is geen 
straf voor de educatiemedewerker 
van de bibliotheek. Ze houdt van 
wandelen en met corona zit ze 
toch al veel binnen. Ze prikt wan-
neer het haar schikt, zo'n twee à 
drie keer per maand. 'In het Spoor-
park werken ze met roosters. Da’s 

logisch gezien de drukte daar. Maar 
ik vind het prettig om te gaan als 
het mij uitkomt. Op het einde van 
een werkdag bijvoorbeeld.'
De gemeente Tilburg stimuleert 
deze spontaan ontstane burger-
betrokkenheid. 'Je kunt een gratis 
knijper aanvragen, en je krijgt een 
paar zakken. Die worden ook weer 
opgehaald als je wilt. Prima ge-
regeld', vindt Dominique. Ze laat 
een pagina uit het Stadsnieuws 
zien waar 'soortgenoten' hun ver-
haal doen. 'Prikkelateurs heeft 
iemand ons genoemd. Leuk be-
dacht. Ik doe het omdat ik wil 
dat onze wijk netjes blijft, de ge-
meente kan niet alles opruimen. 
Zo draag ik mijn steentje bij.'  

Mensen die afval weggooien 
spreekt ze niet direct aan. Al wijst 
ze mensen soms subtiel op een 
afvalbak in de buurt. 'Ik ben opge-
voed met het idee dat je je eigen 
rotzooi in een bak gooit of mee 
naar huis neemt. Dat is niet bij 
iedereen zo.' Het afvalprobleem 
heeft ook meerdere kanten. 'Bij Ka-
rakter, ons buurtrestaurant, liggen 

soms hele zakken. Er wordt ook 
veel meer afval geproduceerd.' Ze 
is in ieder geval positief over een 
nieuwe maatregel: statiegeld op 
blikjes. 'Ik zie bijna nooit bier- of 
frisdrankflessen. Die 10 of 25 cent 
statiegeld gaat ontzettend veel 
schelen!'    

Zelf prikken met een gratis 
knijper van de gemeente? 
Kijk op: www.tilburg.nl/schoon.

   Frank Vermeulen
  Han van den Berg

Dominique prikt de wijk schoon

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) 
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NK tegelwippen
Tilburg doet mee aan het NK Tegel-
wippen en gaat de strijd aan met 
Breda. In welke stad worden door de 
inwoners de meeste tegels uit voor- 
en achtertuinen gewipt en vervan-
gen door groen? Die strijd gaan we 
natuurlijk aan! 

Met het NK Tegelwippen maken 
we Nederland samen een stukje 
groener. Dit doen we door tegels te 
vervangen voor planten. Natuurlijk is 
het vooral goed voor het klimaat als 
we zoveel mogelijk stenen vervan-
gen door groen. Maar we willen ook 
gewoon winnen van Breda. Doet u 
mee? Wip dan zoveel mogelijk tegels 
uit uw tuin en zet er een mooie plant 
voor terug. Vergeet niet op www.
nk-tegelwippen.nl door te geven 
hoeveel tegels u heeft gewipt. Dit 
kan tot 30 september 2021.  

Wat doet de Gemeente Tilburg
Klimaatadaptie is een vast onderdeel 
van elke herinrichting van de open-
bare ruimte. We kijken of en hoe 
we meer groen kunnen terugbren-
gen. Daarbij is ook de biodiversiteit 
belangrijk. Het groen wordt steeds 
minder eentonig en steeds meer 
bloeiend.

Bij de grote herinrichtingen worden 
ondergronds kratten aangelegd. Dat 
helpt om bij piekbuien het water 
op te vangen en in het gebied vast 
te houden. Een mooi voorbeeld is 
het Stadhuisplein. Ook de Willem II 
straat wordt dit jaar op deze manier 
aangepakt. 

GEMEENTENIEUWS

Joost aan het werk

Wil je weten wat de 
 gemeente besluit 

over je buurt? 

Volg het met de 
Over uw buurt-app

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE? 
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.

Wil je iets melden 
over je buurt? 

Meld het met de 
Fixi-app

Lentekriebels
Het wordt steeds warmer en regen-
buien worden intenser. Hulp om de 
hittestress en de wateroverlast aan 
te pakken is welkom. De gemeente 
zorgt voor extra voordeel. 

De gemeente legt geveltuintjes 
aan bij huizen zonder voortuin. 
Meer groen in de straat maakt het 
gezelliger en gezonder. Zo loopt de 
temperatuur op hete dagen minder 
hoog op dan in een stenen straat. 
Bovendien zakt er bij onweersbuien 
meer water in de grond. Dat is goed 
voor planten en er is minder kans op 
een overbelast riool.

De gemeente stimuleert de aanleg 
van groene daken en gevels met 
subsidie. Groen zorgt voor verkoe-
ling en regenwater wordt langer 
vastgehouden. Dit voorkomt droogte 
in de tuin. En de riolering wordt 
hierdoor minder belast. 

Ook door een regenton aan te slui-
ten op de regenpijp, wordt bij hevige 
buien het riool minder belast. Het 
water dat wordt opgevangen is later 
te gebruiken om de planten water te 
geven. Een waterton is nu met extra 
voordeel aan te vragen.

Meer info over wat u kunt bijdragen 
is te vinden op  
www.duurzamertilburg.nl (klik op 
Klimaatbestendig wonen)

Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met Team 
Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Marc van Akkeren marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Robert Hornikx robert.hornikx@tilburg.nl 

Binnenstad en Spoorzone
Chris Liebregts chris.liebregts@tilburg.nl 
Bart van Dalen bart.van.dalen@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, Marc van Akkeren 
en Robert Hornikx.
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Geworstel met gigantisch stembiljet
Als je je opgeeft om tijdens de verkiezingen in een van de Tilburg-
se stembureaus mee te helpen, dan kun je het democratische 
proces  van de Tweede Kamer van dichtbij meemaken. In plaats 
van die ene,  gebruikelijke verkiezingsdag, mocht er nu op drie 
verschillende dagen gestemd worden. Dus er waren nu, vanwege 
het coronavirus, twee dagen extra bezetting nodig. Het lijkt een 
kleine moeite om dan even een handje toe te steken. Een van onze 
redacteuren doet verslag.

De 17e maart blijkt echter geen dag 
om achterover te leunen. Samen 
met Frank, Monique, Inge en Hetty 
moest ik me om 6.30 uur melden bij 
Cinecitta, de bioscoop in de Willem 
II-straat. Vanaf 21.00 uur, na sluiting 
van de stembureaus, kwamen nog 
eens een stuk of zes studenten ons 
versterken voor het tellen van de 
stemmen. Ik had op basis van mijn 
ervaringen uit het verleden een 
paar kranten meegenomen voor de 
rustige momenten van zo'n lange 
dag. Maar ik heb geen letter kunnen 
lezen! Vanaf de opening tot de slui-
ting stonden er mensen in de rij om 
te stemmen. Veel mensen uit heel 
Tilburg op weg van of naar het NS 
station kwamen bij ons naar bin-
nen.
Vooral veel jongeren die kwamen 
stemmen droegen een grote variatie 
aan mondkapjes.Vaak waren mond 
en neus heel creatief en modieus 
beschermd. Ik heb de standaard 
blauwe, zoals we in het begin veel 
zagen, nauwelijks gezien. Slechts 
een persoon kwam, om “principi-
ele redenen” zonder mondkapje 
binnen. Ook mensen met een on-
geopende envelop met daarin de 
stempas vond ik opmerkelijk. De 
prullenbak waar de lege envelop-
pen in gegooid werden, was aan het 
eind van de dag helemaal vol!
Wat die dag natuurlijk het meest 
opviel was de worsteling die ieder-

een in het stemhokje had met de 
omvang van het stembiljet. Door 
de vele partijen die op het stem-
biljet stonden was het stemhokje 
niet breed genoeg om het stembil-
jet helemaal uit te kunnen vouwen. 
Behalve het goed uitvouwen en het 
stemmen met het rode potlood, 
was het opvouwen vervolgens ook 
een flinke kunst voor de meeste 
mensen. Daarna was het ook nog 
een hele klus, vooral als het op-
vouwen niet helemaal gelukt was, 
om het biljet in de stembus te stop-
pen.
Ook bij het tellen van de stemmen 
was de omvang van het stembiljet 
een moeilijk te nemen hindernis. 
Eerst  helemaal uitvouwen en zoe-
ken naar het roodgekleurde vakje. 
Voor elke partij twee stapels: een 
voor de lijsttrekker, de andere sta-
pel voor de overige kandidaten 

van die partij. Alle tellingen werden 
twee keer gedaan, telkens door ie-
mand anders, om zo min mogelijk 
fouten en verschillen te hebben aan 
het eind van de dag. Ik heb zelf twee 
keer een biljet op de stapel blanco 
gelegd, terwijl bij de controle toch 
een vakje rood gekleurd bleek te 
zijn. Gelukkig klopte na de tellingen 
alles met de registratie, anders had-

den we nog een keer moeten her-
tellen. Het was inmiddels 1:30 uur 
in de nacht. Ik weet niet of ik dat 
nog had vol gehouden. Samen een 
biertje of een wijntje drinken om af 
te sluiten zat er deze keer ook niet 
in helaas...

   Clemens Audenaerd
  Chris Oomes

Concentratie bij het stapelen van de stemmen.

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
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Wijkcentrum In De Boomtak
Aantal stemmen | 1070 stemmen
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De Telefoonstraat is een kleine straat geklemd tussen de  
Tuinstraat en de Heuvelstraat. Het heeft een grote dichtheid 
van beschermde gebouwen. Van de totaal 58 panden telt het 11  
gemeentelijke monumenten. Dat gaat over woningen, twee  
pakhuizen en een oude biljartfabriek.

Mijn oog viel op de woonhuizen 
met de nummers 8 en 10. De gevel 
is helderrood door de gebruikte 
verblendstenen. Een verblendsteen 
is een soort baksteen met scherpe 
randen en perforaties binnenin. 
Er wordt een vettere klei voor ge-
bruikt dan bij gewone bakstenen. 
De kleur is meestal geel of helder-
rood. De stenen worden soms ge-
glazuurd en zijn in Nederland na 
1900 gebruikt.
Dit gemeentelijk monument is ge-
bouwd in 1905 voor de bouwsom 
van fl.4603,- door aannemer Math. 

Kuipers onder architectuur van 
Jos Donders (1867 – 1960). Don-
ders heeft met andere Tilburgse 
architecten het beeld van Tilburg 
bepaald zoals dat in de tweede 
helft van de vorige eeuw is ont-
staan. Hij ontwierp statige fabri-
kantenwoningen, villa’s, arbeiders-
huisjes en kerken. In het stadsdeel 
Centrum-West zijn onder andere 
de huizen Telefoonstraat 18-20, 
Noordstraat 79 op de hoek met de 
Fabriekstraat, waar nu de Kaaszaak 
is gevestigd en alle huizen aan het 
Vincentiuspad van zijn hand. Ook 

Fabriekstraat 22 waar in 1906 het 
Instituut voor Mechanische en 
Electrische Behandeling van dr. 
K.A.F. Deelen werd gevestigd. Ja-
wel, die van de Dr. Deelenlaan bij 
het TweeSteden Ziekenhuis.
De woonhuizen hebben twee 
bouwlagen op een natuurstenen 
basis, met daarop een mansarde-
dak, met aan beide kanten een 
topgevel. Bij een mansardedak is 
het onderste gedeelte van het dak 
steiler dan het gedeelte dat naar de 
nok gaat. Het woonblok is vrijwel 
symmetrisch, alleen de toegang 
links heeft een dubbele voordeur 
en is daardoor breder dan bij nr.10. 
Onder de rollagen op de beneden-
verdieping heeft de wand siermet-
selwerk in de kleuren geel en rood, 
rustend op de strak vormgegeven 
natuurstenen bovenkant van de 
vensters en voordeurpartijen. De 
vensters op de tweede verdieping 
hebben geen rollaag, wel de even 
strak vormgegeven natuurstenen 
bovenkant van de vensters zoals 
bij die van de begane grond. Boven 
de bouwlaag van de tweede ver-
dieping onder de topgevels zijn te-
geltableaus die met de vermelding 
'Anno 1905' verwijzen naar het 
bouwjaar. Het is de moeite waard 
met veel aandacht te kijken naar 
de topgevels, want boven iedere 
topgevel zie je een vierkante glazen 
uitkijktorentje met op de nok een 
staand ornament.

Het interieur van nr. 8 is gelukkig 
vrijwel authentiek gebleven. In de 
jaren 70 werd het gemoderniseerd 
en werden plafonds strakker ge-
maakt en kregen de paneeldeuren 
een “mooi” strak laagje triplex. Alle 
leidingen die aangelegd werden bij 

verbouwingen waren in het zicht 
aangelegd. De huidige bewoners 
Will en Willeke Rijnen hebben 
met veel liefde en zorg alles zoveel 
mogelijk in de oude, authentieke 
staat teruggebracht. Onder het li-
noleum en de schrootjes kwamen 
gave tegels tevoorschijn. Het inte-
rieur van nr.10 heeft het er minder 
goed van af gebracht. Tussen 1969 
en 1973 heeft er een ontmoetings-
centrum voor werkende jongeren 
gezeten. Dat heeft het interieur 
geen goed gedaan. Veel mooie ele-
menten zijn verloren gegaan.

   Wil Verheggen
  Jaap van den Dries

Bijzonder monument in de Telefoonstraat 

Aandacht voor het uitkijktorentje 

Fraaie helderrode gevels in de Telefoonstraat
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Reuring in de Kloostertuin

Het  recente 'Pietenparcours' met 
Sinterklaas, dat een groot succes 
is geworden, heeft Meghan van 
den Heuvel extra geprikkeld om 
meer activiteiten te organiseren. 
Meghan woont met Koen en hun 
twee dochters Rosie en Olivia in de 
Boomstraat. Ze wonen er pas een 
jaar. Een belangrijke reden om van 
het Smidspad naar de Boomstraat 
te verhuizen, was de Bomenbuurt 
zelf , 'de leukste buurt van Tilburg', 
en de Kloostertuin direct achter 
hun huis. Meghan heeft HBO Peda-
gogiek gedaan en is daarna als zelf-
standig ondernemer aan de slag ge-
gaan. Ze kwam terecht bij Maud in 
de Tuinstraat, waar ze bedrijfsuitjes 
en kookcursussen gaf. Door corona 
heeft ze nu meer tijd en borrelen er 
nieuwe ideeën naar boven. 

Troostpakketjes
Het succes van het Pietenparcours 
smaakte naar meer. Zo was er met 
Pasen een uitgebreid programma 
gepland. Op paaszaterdag vetbol-

len en vogelslingers maken door 
kinderen vanaf 7 jaar. Op 1e paas-
dag zou de hele familie meedoen 
met een speurtocht door de buurt, 

op zoek naar paashaasjes in de 
juiste bomen. Voor alle leeftijden 
was het een dag later paaseieren 
zoeken in de Kloostertuin. Maar 
helaas, corona was weer de spelbre-
ker. Op paaszaterdag waren in de 
Kloostertuin een stuk of vijf kinde-
ren bezig met het beschilderen van 
bloempotjes en het rijgen van een 
voer snoer voor de vogels. Voor de 
andere activiteiten moest Meghan  

35 kinderen teleurstellen. Zij kregen 
als troost een pakketje met paas  ei-
tjes en knutselmateriaal mee naar  
huis. 

Broeden op activiteiten
Voorlopig kan je alleen buiten co-
ronaproof programma’s organise-
ren, maar als de coronamaatregelen 
versoepeld worden is er ook weer 
de mogelijkheid voor een binnen-
programma. Rond de kerst had 
ze voor kinderen drie activiteiten 
in In De Boomtak georganiseerd, 
hopelijk kunnen die dit jaar wel 
doorgaan. Meghan blijft broeden 
op nieuwe activiteiten. Met Hallo-
ween wil ze een spooktocht hou-
den, verder denkt ze aan muziek in 
de tuin, een dansprogramma, een 
openluchtbioscoop en een festival 
voor kinderen met disco en yoga. 
Zo blijft er pret in de Kloostertuin.

Wil je in de toekomst op de hoog-
te gehouden worden van al deze 
activiteiten, meld je dan aan via de 
mail: desuperjuf@gmail.com of app 
0681595316.

   Wil Verheggen
  Han van den Berg

De Kloostertuin is een zeer kindvriendelijke oase van groen, inge-
sloten door de omringende bebouwing. Niet alleen als speelplaats 
voor de aangrenzende basisschool, maar vooral ook als voorzie-
ning voor iedereen in de buurt die even een frisse neus wil halen. 
Een plek ook waar normaal gesproken allerlei groepsactiviteiten 
georgansieerd kunnen worden.

Finn, Olivia, Roos en Roman aan het werk onder toezicht van Meghan

 Lida Bos
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Achter de kleurrijke rolluiken voor de ramen van het door de be-
kende Tilburgse architect Jos Donders ontworpen pand aan de 
Fabrieksstraat 22 gaat een wereldje schuil van creatieve energie, 
ideeën, ontdekkingsreizen, veiligheid en mindfullness. De graffiti 
op de rolluiken stamt nog uit de tijd dat in het pand een cybercafé 
huisde. En nog lang daarvoor hebben velen zich vermaakt in het 
pand toen het roemruchte muziekcafé 'De Spoel' de alternatieve 
muziekscene in Tilburg onderdak gaf.

De naam Boilrs Hub staat voor het 
vinden van je vuur, het borrelen 
van energie en delen van ideeën. 
Broedplaats en gym voor body, 
mind and soul. De plek waar je 
start met het realiseren van jouw 
dromen en het leven wat bij jou 
past. Je kunt er ontdekken wat je 
passies en talenten zijn, elkaar ont-
moeten en inspireren, én mentaal 
en fysiek fitter worden. Boilrs Hub 
is door Nicole Peeters gestart, van-
uit het gevoel dat het tijd is voor 
een nieuw verhaal, een andere in-
steek. Een verhaal over leven met 
minder stress en meer voldoening.

Broedplaats
"Teveel systemen staan onder druk 
en te veel (jonge) mensen ervaren 
stress en mentale en fysieke proble-
men. Dat ligt niet alleen aan hen, 
maar juist ook aan de manier waar-
op de maatschappij functioneert 
die wij samen in stand houden," 
legt Nicole uit."Wij willen jongeren 
helpen, onder andere door middel 
van ‘ontdekkingsreizen’. Daarbij 
helpen wij hen om vanuit wie ze 
kiezen te zijn, weer toekomstper-
spectief te krijgen, hun ziel te voe-
den en te voelen dat ze van bete-
kenis zijn. We geven ze richting aan 

een fijn leven dat bij ze past en ver-
sterken daarbij body & mind."

Oog voor problemen
Professionals en experts op diver-
se gebieden delen die missie en 
werken samen met Boilrs Hub. 
Vanuit de gemeente worden de 
ontdekkingsreizen gesubsidieerd. 
"We gebruiken de laatste inzichten 
uit de (neuro)wetenschappen met 
betrekking tot beweging, ademha-
ling, meditatie, mindfulness, yoga, 
voeding, muziek en slaap. Gelukkig 
is Tilburg een sociale gemeente die 
oog heeft voor dit soort proble-
men en meewerkt aan oplossin-
gen”, voegt Nicole toe.

Feelgood Friday
Samen met Eva Singh van platform 
This is Weeve, organiseert Nicole 
iedere vrijdag een inloopmiddag. 
Er worden  ideeën uitgewisseld, 
er wordt samengewerkt, geshopt 
bij de 2e handskleding van This 
is Weeve, maar ook gewoon een 
koffietje gedronken en een praatje 
gemaakt. Een cozy plek en inspire-
rende omgeving waar je gewoon 
kunt zijn en waar makkelijk een 
opening voor een gesprek is. “We 
doen dit vanuit ons hart", zegt Eva, 

" je doet wat je kunt, al maakt het 
maar voor een persoon verschil." 
Iedereen kan langs komen, ook 
bijvoorbeeld werkgevers die con-
tact zoeken met talentvolle men-
sen, of oud-Spoelgangers die weer 
even binnen willen kijken. Op dit 
moment moet dat nog wel op af-
spraak, via een mail (info@boilrs-
hub.nl) of bericht via instagram.

Droom
Uiteindelijk hopen Eva en Nicole 
echt het verschil te kunnen gaan 
maken als hún droom uitkomt. 
Een grote broedplaats in een pand 
waar ondernemers uit het bedrijfs-
leven, het onderwijs én de zorg 

samen komen. Waar ook iedereen 
kan aanschuiven om nieuwe initia-
tieven, ideeën en dromen te delen 
die bijdragen aan de ontwikkeling 
van mens en maatschappij. Om sa-
men te werken aan een leefwereld 
waar economische groei én welzijn 
even belangrijk zijn. Ze hopen dit 
samen met ondernemers en inves-
teerders te realiseren die ook graag 
werken aan een betere wereld 
waar ruimte is voor iedereen. Kom 
gerust eens langs op Feelgood Fri-
day om geïnspireerd te raken en te 
inspireren!

   Fransje ter Doest
  Chris Oomes

Nicole en Eva bij de entree in de Fabrieksstraat

R A A M V E R H A L E N

Dubbele aandacht 
als het aan ons ligt.

�  013 470 03 55

� studio@karelenlinda.nl

Veemarktstraat 34 

5038 CV Tilburg

Ontwerpstudio Karel & Linda

�  @karelenlinda

Studio voor grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Wat heeft de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) met de beroem-
de Tilburgse muziekinstrumentenfabriek van Kessels te maken? 
Heul veul. Niet alleen de muziek bindt hen. Nog dit jaar zal het 
Kessels Museum het sociëteitsgebouw aan de Stationsstraat be-
trekken. Als de inrichting van het compleet nieuwe museum voor-
spoedig verloopt zal het hopelijk dit jaar de deuren nog openen.

Het begon allemaal in 1820 toen 
enkele vrienden het muziekgezel-
schap De Harmonie oprichtten. Zij 
verzorgden wekelijks vrijdagavond-
concerten. Maar de sociëteit werd 
al in 1839 opgeheven vanwege eco-
nomische malaise. Al snel kwam de 
belangstelling om samen muziek te 
maken weer terug. In 1843 werd de 
Nieuwe Harmonie opgericht. 

Het gezelschap had door de jaren 
heen geregeld opgetreden voor le-
den van het koninklijk huis, en ook 
werd de uitvaart van koning Willem 
II begeleid. Dat leverde de Nieuwe 
Harmonie in 1850 een koninklijk 
predicaat op en ging de sociëteit 
met het gezelschap voortaan als 

Nieuwe Koninklijke Harmonie door 
het leven. 

Jarenlang waren er veel liefdadig-
heidsconcerten om de armere laag 
van de Tilburgse bevolking te steu-
nen. Maar het populaire sociëteits-
gebouw in de Stationsstraat was 
eind 19de en begin 20ste eeuw ook 
een favoriete plek voor fabrikanten 
en de gegoede middenstanders die 
er sjieke concerten en tuinfeesten 
voor zichzelf organiseerden. Liefde 
voor de muziek en het verenigings-
leven bracht jong, oud, arm en rijk 
hier allemaal gebroederlijk samen. 
Na de Tweede Wereldoorlog speel-
de het verenigingsleven van de NKH 
een belangrijke sociale rol met de 

populaire ‘borrelavonden’. Ook de 
‘Midzomerfeesten’ in de Harmo-
nietuin waren erg populair, al was 
het maar omdat er vele bekende ar-
tiesten optraden: The Dutch Swing 
College Band, Corry Brokken en 
zelfs The Golden Earrings hebben er 
opgetreden. En… je leest het goed, 
zelfs U2. 

Aan de stadsvilla werd 20 jaar lang 
inpandig flink gesleuteld en in de 
voormalige tuin zijn appartemen-
ten gebouwd. De Sociëteit Nieuwe 
Koninklijke Harmonie heeft nog 
steeds een maatschappelijke en 
sociale rol; het huisvest meerdere 
orkesten. Om die functie toekomst-
bestendig te maken is in 2016 het 
besluit genomen nieuwe wegen in 
te slaan. 
Daarom is er een belangrijke nieuwe 
invulling op komst. Het Kessels Mu-
seum (nu nog gehuisvest achter het 
Textielmuseum) en de NKH gaan 
samenwerken in Het Muziekhuis. 

Anita de Haas, kartrekker van dit 
project en voorzitter van de NKH: 
“Historisch gezien zijn er veel ver-
bindingen tussen de NKH en Kes-
sels. Hoe mooi is het dan om 175 
jaar na onze oprichting die band 
weer aan te halen en samen een 
mooie en stabiele toekomst op te 
bouwen.”

De verschillende verdiepingen krij-
gen een eigen invulling. Veel wordt 
interactief en er komt een KidsMu-
ziekLab op de tweede verdieping. 
Op de begane grond een museum-
café en ruimtes voor vergaderingen 
en partijen. Het museum bezit bijna 
alle instrumenten die door Kessels 
zijn gemaakt, alleen de haaktrom-
bone ontbreekt nog. De verbou-
wing om dit alles te realiseren start 
in mei en als alles meezit zal eind dit 
jaar dit eigentijdse en spraakmaken-
de museum zijn deuren openen.

+   Chris Oomes

Op de ansichtkaart zie je links van de Harmonie de weelderige ‘evenemententuin’ voor zomerse buitenactiviteiten. Sinds 2008 is daar appartementencomplex Harmoniepark gevestigd. 
Ansicht: Regionaal Archief Tilburg. Fotograaf: Au Heron.
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Uit Geerts 
receptenboek

Gegrilde groene asperges met 
zabaglione
Asperges kun je naast koken, ook prima grillen. Dan blijven de asperges lekker sappig 
en knapperig en krijgen ze mooie bruine grillstreepjes, wat bij veel gerechten ook 
nog eens heel leuk staat. Je kan het gerecht natuurlijk ook met witte of, als je ze kunt 
krijgen, paarse asperges maken. Zabaglione is een schuimige saus op basis van eieren, 
uitermate geschikt als topping op asperges.

Ingrediënten:
1 kilo grote groene asperges
3 eidooiers
1 groot ei
3 eetl lichte zoete wijn
2 eetl ongezouten zachte roomboter
1 eetl crème fraîche
1 theel vers gemalen peper
2 eetl olijfolie (extra vergine)
vers geraspte Parmazaanse kaas
100 gram Parmaham (zie bij tip)
zeezout

Bereiding:
• De saus wordt au bain-marie bereid: 
• Breng water in een pannetje aan de kook, zet het dan op een laag pitje.
• Doe de eidooiers en het ei samen met de wijn in een hittebestendige kom.
• Roer met een garde alles door elkaar totdat je een luchtig geheel krijgt.
• Roer in een ander klein kommetje de boter, de crème fraîche en de peper samen.
• Zet de kom met het eiermengsel op het pannetje met kokend water.
  Maar zo, dat de kom het water net niet raakt.
• Verwarm het mengsel onder voortdurend kloppen met garde schuimig en
   laat het binden tot een lobbige, nog schenkbare saus (niet laten koken).
• Dan de kom met gebonden zabaglione van de pan nemen en nog 1 minuutje doorkloppen.
  Nu kan je het boter-, crème fraîchemengsel aan de saus toevoegen.
• Doe dit met kleine hoeveelheden tegelijk.
• Besprenkel de asperges met de olijfolie en zout naar smaak.
• Grill de asperges ca. 10 minuten in een grillpan of grillplaat.
• Zorg dat de grillpan goed heet is voor je de asperges erop legt.
• Draai ze regelmatig zodat ze mooi aan alle kanten kleuren.
• Roer de saus nog een maal goed door en voeg indien nodig nog extra zout of peper toe.
• Drapeer de saus op de asperges en strooi de Parmezaanse kaas eroverheen.

Tip: Bak eventueel reepjes Parmaham uit en doe deze extra over de saus.
Lekker bij zalm of kalfsvlees.

Eet smakelijk!

COLUMN THEO VAN IERSEL

KÈÈKE
‘We kunne kèèke òf we kunne kèèke’ hak teege men vrouw gezeej. Ze 
ha in de kraant en pergramma zien staon dèsse gèère wo zien. Et zo 
venaovend op de tilleviezie ötgezonde wòrre.  

Mar jè, daor zaat et perbleem. Nie dèk gèère wèt aanders zo wille zien op 
dieje zèllefde tèèd, nèè, dè nie. We han giestere al teege mekaare gezeej 
dèmme venaovend nòr mèn zuster zon gaon. Dere vèèfensistegste 
verjördag wier dan gevierd. Ze ha pas int ziekenhèùs geleege vur en 
ooperaasie òn der hart. Et ging naa wèl wir, dus dieje verjördag kos naa 
wèl gevierd wòrre. Ik zo gèère gaon, dörum zomme taovend wèl kèèke 
hoe dètter dan bè zo staon, de tilleviezie òf et fisje. 

Et waar nòg vruug op den dag èn goej waandelweer, dus zèmme lèkker 
en ènd gòn lôope. Gewoon hier in de buurt. Agge dan oew ôoge oope 
haawt èn nie allêeneg rèècht vurèùt kèkt, mar ok nòr boove, beneeje èn 
opzij, hèdde zat te kèèke. Ik neem ok aatij men footootoestèlleke meej as 
we saome gòn waandele. Onverwòchs ziede dinger die et footegrefeere 
wèrd zèn. Ene schôone durkèèk in en stròtje, enen bloesembôom 
in bloej èn dan teegen strak blauwe lucht. Et petrôon in de nèèrf van 
bôomschòrs, òf en paor ötsteekende stoepteegels vlak bè de grond 
gefootegrefeerd. Et kan ammòl agge ont waandele zèèt. Mar ge moet 
‘kèèke èn zien’, dan ziede zat. Mèn vrouw vraogt ok dikkels onder et 
lôope ‘kunde dè nie is footegrefeere, dan kank dè mèèrege schildere.’ 
Want dès heur hobbie, mar dè begrèpte netuurlek wèl.

Umdèt al en aawere buurt is, zènner veul verschaaje bouwstèèle Der 
stòn veul schôon hèùze, die goe bègehaawe zèn. Leuk om te zien is 
ôok, hoe dè de meense der hèus ingericht hèbbe. Dè begient al bè de 
gerdèène. Agger dan, meej et langslôope, en bietje nòr binne kunt kèèke, 
ziede tèènemekaare òf ze daor klèèn kènder hèbbe, òf dètter stedènte 
woone òf meense die al en ènd aawer zèn. 
Iet aanders wègge teegekomt zèn die grôote kunstwèèreke dieter in 
de lôop vant liste jaor hèrs èn geens op leege muure geschilderd zèn. 
Agge die ziet kunder zôo ene tèèd nòr blèève kèèke. Zonnen hôop klèèn 
dingskes dieser ammel in geschilderd hèbbe. De meense die dè gedaon 
hèbbe, kunnener wè van. 

We waaren al en wèltje ònt lôope, toenekem inêene zaag staon. Daor 
op enen oprit op den Berdaosewèg. Ik zeej teege men vrouw: ‘Ziede dè 
daor òn de ooverkaant van de straot, wie daor stao? Kèkt es òffie kèkt, 
mar assie kèkt, nie kèèke.’ Et waar diejen beejènner die daor en nuuw 
hèùs ha nirgezèt. Hij hagget druk dènk, want der ston iemes bè meej ene 
miekrefoon. Ik dènk ok nie dèmme binne han meuge koome kèèke, as 
wet gevraoge zon hèbbe. 
Dur et lôope han we vort zin in enen bak kòffie meej en kuukske, reeje 
om wir op hèùs òn te gaon. 

Ge vraogt oewèège nòt leeze van dees verhòltje meschient aaf, hoe dèt 
aafgelôope waar meej dè pregram op de tilleviezie. Aachteraaf gezien, 
gemak zat. Et kwaam vruug op den aovend. Dus irst tilleviezie gekeeke 
èn nòdderaand nòr et fisje. Tòch ene fèènen aovend vur ammòl.

Houdoe war,
Teejooke
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Experiment Omgevingswet geslaagd
De inzet van vrijwilligers in onze wijk is enorm. In De Boomtak, 
ONS Soepje, het Spoorpark, Buurtpreventie, het is allemaal mede 
mogelijk gemaakt dankzij onze buurtgenoten. Zo ook bij het  
verzoek van de gemeente om samen een experiment aan te gaan 
voor de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. Op basis van 
deze wet bepaalt de gemeente welke regels er gelden in het fysieke  
domein over bijvoorbeeld groen, spelen, parkeren, wonen en  
veiligheid. Naast de tientallen gewone vergaderingen bij In De 
Boomtak waren er meerdere hoogtepunten. 

Wat is er allemaal gedaan?

13 december 2018 was de aftrap 
in In De Boomtak. Ambtenaren 
gaven een toelichting op de nieu-
we wet, onze pilot en het proces. 
Ook werd een eerste inventari-
satie gedaan naar de onderwer-
pen die spelen in de buurt en de 
mening over de gemeente in het 
algemeen.
 
Op 20 maart 2019 (Provinciale 
verkiezingen) legden we de wijk-
bewoners  twee vragen voor. Wat 
wil je houden in de wijk? En wat 
wil je veranderen? De bereidheid 
om de vragen te beantwoorden 
was erg groot, honderden bewo-
ners vulden de formulieren in.
 
19 april 2019 keken we samen 
met gemeenteambtenaren op lo-
caties in onze wijk waar specifieke 
onderwerpen spelen. Zoals spe-
len en parkeren bij Vormenrijk, 
de opgeknapte Kloostertuin, het 
groen aan het Lindeplein en het 
terrein achter de Watertoren.

17 juni 2019 presenteerde de 
werkgroep de tussenstand van de 
kansen, risico’s, zwaktes en bedrei-
gingen voor onze wijk aan politici 
en ambtenaren op het gemeen-
tehuis. Uiteraard veel aandacht 
voor openbaar groen, parkeer-
plaatsen en speelvoorzieningen 
voor verschillende leeftijden.
 
In november 2019 was er onder-
nemersbijeenkomst bij Karakter. 

De ondernemers benadrukten 
het belang van bereikbaarheid. 
Het parkeerregime zou flexibe-

ler kunnen zijn, afhankelijk van 
het type onderneming en de 
parkeerbehoefte van klanten. 
Daarnaast werden verbetersug-
gesties gedaan voor de laadpalen. 

20 januari 2020 ging onze werk-
groep in gesprek met raadsleden. 
Vooral het proces en de samen-
werking met de gemeente kwa-
men ter sprake. De wijze waarop 
wij informatie uit de wijk ophaal-
de oogstte lof. De nieuwe manier 
van werken lijkt te slagen in de 
Noordhoek.
 
Op 9 maart 2020 organiseerden 
we een speciale bijeenkomst voor 
de toekomstplannen en buurt-
wensen over de locatie achter de 
Watertoren.
 
28 maart 2020 praatten we bij CZ 
over parkeerproblemen en oplos-
singen. De parkeeroverlast van de 
bedrijven aan de Ringbaan-West 
was opgelost na invoering van 
betaald parkeren. CZ gaf aan er 
eventueel voor open te staan om 
hun parkeerplaatsen buiten kan-
toortijden beschikbaar te stellen.
 
Eind juni 2020 verspreidde een 
groep vrijwilligers circa 3.500 en-
quêtes in de wijk. Via deze en-
quête heeft de werkgroep meer 
informatie opgehaald voor de 
invulling van het omgevingsplan.
 
2 juli 2020 was er een grote di-
gitale bijeenkomst. Doel was om 
alle bewoners een update te geven 
en de mogelijkheid te bieden om 
vragen te stellen. Veel vragen over 
hoogbouw, groen, woningsplit-
singen en parkeerproblemen.

Wat heeft het opgeleverd?
Theo van Breugel en Rien Wou-
ters van de  werkgroep: “Vanuit 
het oogpunt van de wijk zijn wij 
er enorm trots op dat een groep 
betrokken wijkbewoners samen 
twee jaar lang gewerkt heeft aan 
een prachtige visie en plan die lo-
pen tot 2040. In kleine stapjes wil-
len wij deze wijkvisie vormgeven 
en zo een leefbare, groene, socia-
le, duurzame en toekomstbesten-
dige Noordhoek neerzetten. Nog 
dit jaar willen wij deze wijkvisie 
presenteren aan onze wijkbe-
woners. Wij hopen dat dan vele 
Noordhoekers hierbij zullen zijn!”

Edwin Vermeulen, projectleider 
Pilot Noordhoek: “Ik heb met 
veel nieuwsgierigheid en enthou-
siasme samengewerkt met de 
werkgroep onder de bezielende 
leiding van Rien en Theo. De sa-
menwerking waarbij het persoon-
lijke voorop staat, heeft me als 
professional en ook als persoon 
waardevolle inzichten gebracht. 
Met dank en een hartelijke groet 
van een nog trotsere Tilburger.”  

Martin van Bers, programma-
manager Omgevingswet Tilburg: 
“Als gemeente hebben wij erva-

ring opgedaan waarmee wij een 
omgevingsplan voor heel Tilburg 
gaan maken. Een van de belang-
rijkste aspecten van de pilot is 
de wijze waarop de 'gebruikers' 
van het plangebied ingeschakeld 
worden bij de totstandkoming 
van het plan. Participatie is een 
van de verplichtingen van de Om-
gevingswet. En daarvoor maken 
wij dankbaar gebruik van de op-
brengsten van de pilot.” 

Ruim twee jaar lang heeft onze 
buurt het participatieproces 
vormgegeven. Heel knap van de 
werkgroep bestaande uit Rien 
Wouters, Theo van Breugel en 
projectleider Edwin Vermeulen 
samen met ongeveer 25 buren. 
Zodra het weer kan, vieren we het 
alsnog op gepaste wijze!

+  Laurens Elzinga

De werkgroep op locatiebezoek op het Lindeplein
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 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

BoerenkoolTongschar & zalm

Edwin&MarinaBestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954  

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout

Kipsaté Rundersukade

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. 
U proeft dat er met zorg voor u is 
gekookt. Probeer het nu zelf! Rundersukade

3 maaltijden
voor maar

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00
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Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand (onder voorbehoud)

Contact buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com

Wijkcentrum In De Boomtak 

Reserveringen:  office@deboomtak.nl
Openingstijden:  raadpleeg 013 - 5430920
Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnovum en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

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

Maandag t/m vrijdag: 
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum

Maandag t/m donderdag: 
10.00 - 17.00 Karin Schell, op afspraak
 (06 - 42148875 Medische pedicure)

Maandag en woensdag: 
10.30 - 12.00 Koffie-uurtje
 (vooraf aanmelden)

ContourdeTwern 
10.00 - 17.00 Rien van Breda (06 - 42428199 of 

 rienvanbreda@contourdetwern.nl)

Marie-José van Woerkom is als 
vrijwilliger actief bij Cinecitta in 
de Willem-II straat, in een van 
de mooiste bioscopen in Ne-
derland. Ik heb met haar een af-
spraak en met veel bewondering 
kijk ik rond in het pas geopende 
nieuwe gedeelte, dat tegen het 
oorspronkelijke gebouw is aange-
bouwd. Behalve naar de film kun 
je hier, in betere tijden, ook een 
hapje eten in het restaurant dat 
centraal in het gebouw tussen de 
diverse bioscoopzalen ligt.

Van beroep is Marie-José kunst-
schilder, maar daar kwam de klad 
in toen in de jaren 90 de BKR, de 
subsidieregeling voor het werk 
van kunstenaars, ophield. Zij is 

toen aan het werk gegaan in de 
receptie van Huize De Bocht in 
Goirle, waar ze tot 2013 heeft 
gewerkt. Vanaf 2014 is zij als vrij-
williger actief en heeft ze bewust 
gekozen voor deze bioscoop. “Ik 
vind het vooral belangrijk dat er 
een art-house bioscoop in Tilburg 
is.” Volgens Marie-José kan dit 
type bioscoop, die voor het gro-
te deel de niet-commerciële films 
draait, niet zonder vrijwilligers.
Bij Cinecitta werken op dit mo-
ment 28 vrijwilligers, voor het 
merendeel vrouwen. Er is inmid-
dels zelfs een wachtlijst voor vrij-
willigers die zich aangemeld heb-
ben. Het werk bestaat vooral uit 
het ontvangen van gasten achter 
de ticketbalie of de controle bij 

de ingang van een van de zalen. 
"Het vrijwilligerswerk hier is heel 
leuk omdat de gasten echt een 
avondje uit zijn en altijd goeie 
zin hebben." Marie-José maakt na 
de film ook vaak een praatje met 
de bezoekers over de film die ze 
gezien hebben en voelt zich in 
die zin ook meer gastvrouw dan 
receptionist. Naast het werk als 
gastvrouw zorgt Marie-José dat 
er elke zes weken een nieuw roos-
ter is voor de inzet van de vrij-
willigers. Iedere vrijwilliger moet 
minimaal een dagdeel per week 

en elke drie weken een dagdeel in 
het weekend werken en dat moet 
netjes verdeeld worden.
De vrijwilligers worden heel erg 
gewaardeerd en naast de regeling 
dat ze overdag onbeperkt naar de 
film mogen, wordt er ook elk jaar 
een uitje georganiseerd met alle 
vrijwilligers. "Een riante beloning 
voor heel leuk werk", zegt Ma-
rie-José tot slot, die dit werk nog 
heel lang wil blijven doen.

   Clemens Audenaerd
  Han van den Berg

Marie-José maakt graag een praatje

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

Van Naber Garantiemakelaars 
mag je meer verwachten

Bel 013-5400700 of mail naar info@naber.nl voor een vrijblijvende  afspraak!

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. 

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

Ook online staan we u graag te woord!

Professor Cobbenhagenlaan 464
Verkocht binnen 1 week!  

Meer dan 100 bezichtigingsaanvragen!

ve
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ht


