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Hebben we te vroeg gejuicht?

De medewerkers van Monarh vieren dat zij weer officieel open mogen.

Eind juni was dan eindelijk de dag aangebroken waar iedereen
op had gewacht. Weer binnen eten bij een restaurant, naar je
favoriete kroeg, thuis weer een feestje kunnen houden.
Natuurlijk nog wel met wat maatregelen, zoals testen bij toegang, maar
het begint toch weer een beetje op
‘vroeger’ te lijken. Het is een feeste-
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Nieuwe wijkactiviteiten
voor jong en oud

lijke dag, waarop vooral de horeca al
heel lang heeft gewacht. Zo ook bij
Monarh. Tijdens de lockdown kon
je bij het sterrenrestaurant terecht
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Trots op groene oases
in de Bomenbuurt

voor afhaalmenu’s en daar werd
veelvuldig gebruik van gemaakt,
zoals bij veel restaurants. En ook de
bevoorradingswagens bleven dagelijks langskomen. Speciaal voor de
klanten en leveranciers werd het
moment van versoepelingen vastgelegd op de gevoelige plaat om zo

te laten weten weer officieel open
te zijn. Maar met de haven in zicht
drijft er toch nog een donkere wolk
boven ons. Zorgen de toenemende
besmettingen voor roet in het eten?
De tijd zal het leren.
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Ontdek de verhalende
stadsmuren op de fiets

Chris Oomes

"Met mijn kunst wil ik een verhaal
vertellen. Het liefst subtiel"
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Schaaktafel is aanwinst voor de Kloostertuin
Door een enthousiast artikel in deze wijkkrant over de
Kloostertuin als centrum van school- en buurtactiviteiten,
werden leden van schaakvereniging De Stukkenjagers op het idee
gebracht. De werkgroep die zich bezighoudt met het plaatsen van
buitenschaaktafels vroeg zich af of de Kloostertuin geen leuke,
geschikte plek zou zijn.
De Stukkenjagers, met als clublokaal Cinecitta, heeft al drie schaaktafels in het Spoorpark weten te
plaatsen en een bij de BSO Monopole in de Langestraat. Het bestuur
van de Kloostertuin reageerde direct enthousiast op het voorstel en
binnen enkele weken was het traject van idee tot definitieve plaatsing afgerond. Dit kon natuurlijk
niet zonder de hulp van sponsoren. Verrijk je Wijk Noordhoek en
Binnenstad droegen het initiatief
een warm hart toe en hovenier
Jan Abrahams uit Biest-Houtakker
hielp met plaatsen.
Bij de plaatsing waren de kinderen direct vol interesse, verbazing

en verwondering. Het belang van
schaken door kinderen kan niet
onderschat worden. Schaken is
ontzettend leuk om te doen en
goed voor het cognitieve vermogen: het draagt direct bij aan een
beter leervermogen, het helpt
kritisch denken, het oplossen van
problemen en zelfstandig beslissingen nemen. Spelenderwijs
wordt geleerd om vooruit te kijken, plannen te maken, berekende
risico’s te nemen en oude fouten te
vermijden.
Kinderen kunnen hun vader of
moeder vragen of die hen de basisbegrippen van het schaken wil
bijbrengen. Een tip voor volwasse-
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 1 september naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Direct grote belangstelling voor de schaaktafel.

nen die vroeger hebben geschaakt
en die het eigenlijk weer zouden
willen oppakken: er wordt elke
woensdagavond en elke vrijdagmiddag in Cinecitta door De Stuk-

kenjagers geschaakt. Je bent daar
van harte welkom.
+
Wil Wouts, voorzitter
De Stukkenjagers
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Nieuwe wijkactiviteiten voor jong en oud
De coronabeperkingen hebben niet alles doen stilstaan. Buurt
bewoner Meghan van den Heuvel besloot een nieuwe weg in te
slaan. Ze werkte als bedrijfsleider bij Bij Maud in de Tuinstraat
en had een eigen cateringbedrijfje. Omdat dit horecawerk op
een laag pitje stond, ging ze nadenken over de toekomst. Omdat
ze pedagogiek heeft gestudeerd, graag met kinderen aan de slag
is én van de Bomenbuurt houdt, kwam ze met een nieuw sociaal
ondernemersidee voor de wijk.
Activiteiten voor buurtkinderen
organiseren, daar wordt ze enthousiast van. Een eerste try-out was gelijk een succes. Voor het Pietenparcours afgelopen december had ze
direct 40 aanmeldingen. Meghan:
“Het was een supergezellig evenement, de kinderen enthousiast en
ik ook!” Dat smaakte naar meer en
het ondernemersidee kreeg verder
vorm. Na contact met Theo van
Breugel ging ze naar In De Boomtak voor een overleg met Francis
Huisman en later Wim Hendriks
en Rien Wouters. Zo gaat dat in
onze buurt, iedereen weet de weg!
En onze Boomtak was ook gelijk
enthousiast. Nieuwe activiteiten
voor de buurt, voor jong en oud:
een goede match. Er werd een programma opgezet en activiteiten
georganiseerd. Maar de tweede
lockdown gooide roet in het eten.
Helaas werd alles afgelast. Maar
gesterkt door weer vele aanmeldingen ging Meghan verder met
haar ideeën.

Subsidieaanvraag
Via de gemeente kwam ze in contact met Station88 voor ondernemersadviezen op allerlei gebied,
Ontdekstation013 van de Bieb en
uiteindelijk Tussenheid013. Tus-

senheid013 ondersteunt sociaal
ondernemend Tilburg om mooie
ideeën te laten groeien tot zelfstandige bedrijven. Sabine, Gijs en
José hebben haar geholpen met
tips en met de aanvraag voor subsidie, die ze later, samen met Wim,
ook heeft gekregen.

Programma voor iedereen
Deze subsidie heeft Meghan het
steuntje in de rug gegeven. Ze is nu
volop bezig een zo breed mogelijk
programma op te zetten voor activiteiten voor jong en oud in onze
buurt. Met In De Boomtak als
basis wil ze activiteiten opzetten
zoals knutselmiddagen, culturele
activiteiten, speurtochten, kookclubje, peutergym en voorleesmiddagen. En ook wil ze graag aansluiten bij bestaande initiatieven of
ideeën die er al zijn in de buurt.
Een kookclubje misschien samen
met onze buurt-chef-kok Geert
Seebregts, samenwerking met het
Repair Café, interessante lezingen,
social media workshops, huiswerkbegeleiding en ze wil dans- en
muziekactiviteiten
organiseren.
Samen met In De Boomtak wil ze
alle buurtbewoners van alle leeftijdsgroepen een podium bieden!
Van start
Alles is tijdens de crisis in de startblokken gezet. Nu de beperkingen
minimaal zijn, schiet ze eruit. September wil ze formeel begonnen
zijn. Ze zoekt nog mensen die kunnen helpen met dans- en muziekles of huiswerkbegeleiding, maar
alle leuke ideeën zijn welkom.
Word je hier net zo enthousiast
van als Meghan? Heb je ideeën,
wil je meehelpen of op het podium? Neem contact met Meghan:
06 81595316 of meghanvandenheuvel@hotmail.com. En hou ook

Meghan van den Heuvel in de Kloostertuin, waar het allemaal begon.

de Instagram @indeboomtak en
de Facebookpagina In De Boomtak Tilburg in de gaten voor alle
activiteiten en ontwikkelingen.

Wij wensen Meghan alvast heel
veel succes! Wordt vervolgd.
+

Laurens Elzinga

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

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl
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FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

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

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

Harriet van der Vleuten

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl

Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg

te

B

Nummer 5 2021 | 5

De gezichten achter de vrijwilligers
vies bij het herstel van coronapatiënten in diverse talen naar specialisten over de hele wereld gestuurd.
“Al is het er maar eentje die er beter
van geworden is, dan ben ik al tevreden”, aldus Ton.

Vrijwilliger in hart en nieren.

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 Ton Zwaarts.
Ton Zwaarts noemt zichzelf 'een
vrijgevochten menneke'. Geboren
in Den Besterd, na de lagere school
naar de koksschool in Breda en drie
jaar op een opleiding tot banketbakker in Tilburg. Als zestienjarige trekt
hij als tweede kok op de wilde vaart
de hele wereld over. Na vier jaar op
zee keert hij terug, trouwt en vestigt
zich vanaf 1971 als zelfstandig SRVman in de Noordhoek. Helaas komt
zijn vrouw Rietje in 1995 te overlij-

den. Ton vindt opnieuw zijn geluk
en is samen met zijn 'Elske' vanaf
1997 actief in de wijk.
Dat is in het kort het levensverhaal
van Ton. Een leven waarin het helpen van mensen en het vrijwilligerswerk een rode draad vormen. Een
echte vrijwilliger in hart en nieren.
Al tijdens zijn werkzame leven vanaf
1997 tot 2006 is Ton als vrijwilliger
actief op de Montessoribasisschool.

De kinderen uit de kleutergroep van
juf Els zullen zijn prachtige decoraties in de klas en voor de musicals,
sinterklaas- en kerstvieringen nog
goed kunnen herinneren.
Een slagaderlijke bloeding zorgt
in 2007 voor drie maanden in het
ziekenhuis en daarna nog voor een
lange periode van herstel. Toen het
weer enigszins mogelijk was, is hij
weer als vrijwilliger bij In De Boomtak gaan helpen met de begeleiding
van oudere mensen met oefeningen
vanuit een zelfontwikkeld boekje
met het motto 'Jaren jonger in 10
minuten'. Dit boekje is nu voor ad-

Op dit moment gaat hij als buurtbeveiliger nog twee keer per week
de wijk in. Daarvoor heeft hij samen
met Els en vier andere vrijwilligers
vanaf 2012 de Kinderdisco op de
vrijdagavond in het wijkcentrum
gerund. Vanaf 2013 heeft hij geholpen met het verzorgen en uitserveren van maaltijden bij cateraar
Van Poppel in het wijkcentrum. Ton
heeft ook een tijd het onderhoud
van de AED's in de wijk verzorgd.
Vanaf 2016 heeft hij twee jongens,
een met autisme en de ander met
een stotterprobleem, geholpen met
ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
In het gesprek komen nog veel belevenissen uit zijn bewogen leven
voorbij, waarbij zeker nog twee
bladzijden gevuld zouden kunnen
worden. Ton wil tot slot nog nadrukkelijk de rol van Els in al dit
vrijwilligerswerk vermelden. “Mijn
coach, die mij vaak adviezen en
vooral veel steun heeft gegeven."
Clemens Audenaerd
Han van den Berg

Ken je iemand uit de wijk (Noordhoek- Centrum/West) die zich
als vrijwilliger inzet? Laat het weten, dan neem ik contact op
voor een gesprek! Mail naar: c.audenaerd@kpnmail.nl.

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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Trots op groene oases in de Bomenbuurt
Om bewoners aan te sporen om tegels uit de tuin te halen en meer
groen aan te planten is het NK Tegelwippen in het leven geroepen.
Meer groen is namelijk heel hard nodig, ook in onze wijk. Heel wat
wijkbewoners zijn al met hun tuin aan de slag gegaan. We zetten
graag een aantal inspirerende, groene tuinen in de spotlight. Deze
keer drie verschillende groene oases van klein tot groot.
Lol hebben met je tuin
Voor Twan aan de Bredaseweg is
een groene tuin logisch en 'vooral
voor de lol'. Twan was aardrijkskundeleraar en doceerde over
grond, water en gemalen. Hierin
was altijd veel aandacht voor watermanagement, hoe houden we
het precies goed tussen nat en
droog.
En dat heeft hij in zijn eigen tuin
precies toegepast. Het water van

Twan tuiniert voor de lol én het milieu.

het dak verdwijnt niet in het riool, maar versterkt de tuin. Eerst
loopt het de tuin in, dan gaat de
overloop in de vijver en als die
overstroomt is een moerasstukje
de laatste bestemming. Ook het
dak van de schuur is afgekoppeld,
dit loopt eerst in een regenton en
vervolgens via ondergrondse regenpijpen naar een wadi. Een wadi
is een laaggelegen stuk grond met
soms grind waarin het regenwater
zich kan verzamelen en in de bo-

dem kan infiltreren. En tegels eruit? Dat is allang gedaan. Nu richt
hij zich op het gazon, want, zo zegt
Twan, dat is vanuit biodiversiteit
gezien ook maar een woestenij. En
niet echt leuk. Twan geniet van zijn
tuin, de plantjes en het tuinieren.
Dus ook het gras ging eruit.
Naast aardrijkskundeleraar is Twan
ook een boerenzoon. En dat is te
merken. Het gras is vervangen
door een grote moestuin, aangevuld met andere planten. Onder andere kruiden, courgettes,
dahlia’s, goudsbloem, rozen, sla,
paprika, peterselie, venkel en peulvruchten. Peulvruchten brengen
stikstof in de grond, hier groeien
de plantjes beter van. En de bloe-

men zijn voor de bijen en vlinders,
die maken de tuin af met hun vrolijke gezoem en gefladder. Daarom
hangen er ook veel vogelhokjes en
insectenhotels aan de muren. Een
tuin moet leven!
Het is leuk om alles te zien groeien
en bloeien. En te leren, veel tuinvrienden wisselen naast stekjes
ook tips uit. Zoals de grote oleanders (grote mediterrane plant met
mooie bloemen) die in de kuip
niet echt mooi wilden bloeien. “De
oleander houdt blijkbaar niet van
erg koud water, daarom geef ik ze
nu lauw water uit de regenton.
Dat werkt fantastisch, ik krijg nu
de mooiste bloemen”. Of het bestrijden van bladluis. “Geen slecht
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Zoekt u?

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

druif de hele tuin rond gegaan om
nu weer bij ons terug te komen.
Een flinke plant ondertussen en
leuk om deze met de buren te delen. Het is heel fijn zitten in de tuin,
het geeft een positief, vrolijk gewww.tiptopstudent.nl
voel. Aangevuld met een tuindouWhatsapp of bel 06 1482 6000
che, tuinkeuken en veel zitjes verwelkom@tiptopstudent.nl
blijven wij met veel plezier in onze
tuin. Ik raad het iedereen aan.”

vijgenblaadjes controleren op rupsen en dergelijke." De druif is ondertussen flink gegroeid en biedt
een schaduwrijke relaxplek in de
tuin. Twee bogen houden de druif
boven een ligbed. “Leuk om tussen
de bloemen en bijtjes tot rust te
komen.” Nu heeft ze ondertussen
ook een aardige moestuin. “De
rucola is al van topkwaliteit. Voor
de meloenen en de rest is het nog
even afwachten en oefenen. Tuinieren en lekker zitten in je tuin is
rustgevend, het is een leuke hobby
geworden.” Dit jaar heeft de tuin
ook de goedkeuring gekregen van
een familie pimpelmeesjes, voorlopig de kroon op het werk. “We
hebben nog verbouwplannen voor
het huis, daarna gaan we de rest
van de tuin vergroenen, met een
bananenplant, bloemenmix en natuurlijk met stekjes van buurman
Harold.”

Tuinieren geeft rust
De buurvrouw van Harold is ook
aangestoken. Margot is beginnend
tuinier, maar al erg enthousiast. Ze
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW)
is begonnen met een druif, vijg en
planten in potten. Later heeft ze
magnolia’s en vlinderstruiken toegevoegd. Zo’n 20% van de planten
Zoekt
u?stekjes van de buurman
komt van
en ongeveer 40% van de schoonDe tuin geeft Harold een positief, vrolijk gevoel.
• Huishoudelijke
hulp
moeder. “Van hen krijg ik ook veel
tips. Klein beginnen,
proberen en
of duur gif, maar een simpele mix of natuurlijk als de tuin van Twan,• Tuinman
of computerhulp
leren.
Het
is
leuk
om
de plantjes
van water, spiritus en groene
zeep
en
met
iets
meer
precisie
ingericht.
Personeel
•
Privéchauffeur
te
zien
groeien,
natuur
doet goed.
werkt het beste.”
Twan
tuiniert
Maar
niet
in
een
keer.
Harold
geeft
Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN of
COMPUTER
hulp
of
BIJLES
voor
uw
Regelmatig
loop
ik door
de tuin, de
vooral voor de lol. Maar ook voor aan dat het hoekje voor hoekje• Bijles
+
Laurens Elzinga
voor
uw
kinderen
kind? Studenten uit uw wijk helpen
het milieu en niet
teUurtarief
vergeten
de € 13,90.
gaat. “Lang geleden waren wij in
graag.
slechts
www.tiptopstudent.nl
lekkernijen. Trots laat
hij de gro- Frankrijk op bezoek bij een boerSlechts € 13,90 uur (incl. BTW)
Whatsapp /bel 06 1482 6000
te pruimenboom zien. “Zoveel derij. Daar was het zo prachtig. We
pruimen dat ik regelmatig moet werden direct gegrepen door de
uitdunnen, anders groeien ze niet schoonheid van bloemen, potten
goed genoeg. En ook zoveel bra- en bijtjes. Dit hebben we in onze
men, emmers vol. We maken er tuin ook geprobeerd te realiseren.
jam, compote en vlaai van. Maar De tegels gingen eruit en hoekje
de meeste zijn voor de vogels.”
voor hoekje hebben we onze tuin
www.tiptopstudent.nl
ingericht. Vooral bloeiende planten die bijtjes aantrekken zijn in Whatsapp of bel 06 1482 6000
Bloemen vloeken nooit
Een iets kleinere tuin bij Harold trek, zoals verschillende soorten
welkom@tiptopstudent.nl
aan de Olmenstraat. Maar ook geraniums en vlinderstruiken. Het
een prachtige. Minder rommelig tuinieren is een constant proces,
Afmeting 60 x 49
hier wat snoeien daar wat bij planten. Altijd met veel kleur want
Zoekt u?
bloemen vloeken nooit.” Maar ook
• Huishoudelijke hulp
moestuinplanten staan verspreid
• Tuinman of PC-hulp
in de tuin. Aardbeien, bessen,
• Privéchauffeur
framboos, pruim, kiwi, peren, vij• Bijles voor uw kinderen
gen, courgette, pompoen, krieken
• Uitlaathulp hond
en druif. “Lekker om moes van te
maken, de vriezer ligt vol.” De krieSlechts € 13,90 uur (incl. BTW)
ken (zure kersen) zijn net geplukt Margot komt tot rust in haar tuin.
Whatsapp/bel 06 1482 6000
en getest... inderdaad... zuur! Met
vrienden en buren ruilen ze ook
Heb je ook een groene tuin en wil je anderen inspireren?
stekjes uit. Eén in het bijzonder.
Mail wijkkrantdenoordhoek@gmail.com of nodig ons uit
“Zo’n 20 jaar gelden is de druif naar
voor een fotoshoot!
de buurman gegroeid. Daar is de
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Op de ansicht: Oude Markt, oude stadhuis. Dit was een bruisend gebied met het politiebureau, arbeidsbureau, Philharmonie, weefschool, de botermarkt waar vlees, boter en eieren,
en later groenten werden verhandeld, én een heleboel particuliere panden.

Als straks het Stadsforum klaar is, ontstaat er een mooi groot
multifunctioneel plein. Midden op dat plein zou het Oude
Stadhuis van Tilburg gestaan hebben, als het niet gesloopt was
in 1971. Het gebouw werd in 1849 in gebruik genomen en heeft
precies 120 jaar dienst gedaan als stadhuis. Maar het werd te
klein. Bovendien had ‘visionair’ burgemeester Becht toen al zijn
zinnen gezet op een cityring.
Het oude stadhuis lag precies op
de plek waar nu de Schouwburg
ring loopt. De verkeersdrukte nam
in de jaren '60 proportioneel toe.
Dus er moest een plan komen
voor goede doorstroming van het
verkeer. Een enorm gebied moest
plaatsmaken voor de ideeën van
burgemeester en wethouders. Een
hele wijk ging tegen de vlakte. Zelfs
het statige stadhuis, nota bene een
rijksmonument ontworpen door
Hendrik van Tulder, moest het
veld ruimen. De Schouwburg, concertzaal en Schouwburgring waren
enkele jaren later een feit.
Ook het café van de familie
Schuurmans lag in dit gebied. Boy

Schuurmans, zoon van de café-eigenaar, vertelt over het gebied
wat straks het Stadsforum moet
gaan worden. Boy heeft een economie-opleiding gedaan, maar
vele Tilburgers kennen hem als een
van de oprichters van Stichting La
Poubelle in 1978. “We speelden
in de tuin van het raadhuis”, vertelt Boy. “Ik heb zelfs een keer gezwommen in de vijver, niet lekker
met die blubber op de bodem.”
Café Schuurmans werd in 1965 gesloopt. Het was trouwens ook een
bodehuis, je kon er pakjes halen en
brengen.
Over de Oude Markt en het oude
raadhuis: “Mijn ouders zijn er getrouwd en ik herinner me de wijk

hier nog levendig: links het politiebureau, rechts de botermarkt en
later de groenteveiling.”
Boy wijst aan waar elk gebouw lag.
Naast het pand van Perrysport
stond het Arbeidsbureau en daarnaast de Philharmonie met tuin
en hek eromheen. En daar, rechts
van Café Anvers, daar woonde de
sleutelbeheerder van het oude
stadhuis. Zijn vrouw kookte voor
de gevangenen, die zaten in de
kelder van het stadhuis, weet Boy
te vertellen. “Als kind zijn dat de
indrukwekkende dingen die je
onthoudt.” In de oorlog zat het
paleis-raadhuis vol Duitsers. In
Café Schuurmans moesten ze daar
niets van hebben. Dus deden ze de
deur op slot alsof het café gesloten
was. Alle gasten mochten gewoon
achterom komen. Ook na de oorlog bleef dat zo, dus werd het 'Café
Achterom' genoemd.
Voor twee mensen bleven zijn ou-

ders de voordeur openmaken. De
pastor van de Heikese kerk, en voor
dr. Schuerman, voorzitter van voetbalclub Willem II en huisarts. “Toen
mijn moeder lag te bevallen, kwam
hij gewoon aan de voordeur, hij verdomde het om achterom te komen
en als we dan niet opendeden ging
ie gewoon weer naar huis…”
Bij de sloop van het stadhuis heeft
fotograaf/kunstenaar Wijnand van
Lieshout de dubbele deur van het
oude stadhuis gered. Met de sloophamer in actie redde hij de eerste deur. Na drie dagen zwoegen
kwam de tweede deur onder het
puin vandaan. Al die jaren sleurde
hij die monumentale deuren met
zich mee. Ze zijn nu nog even te
bewonderen bij de tentoonstelling Wunderkammer in de LocHal.
Daarna worden ze geschonken aan
het Stadsmuseum.
+
Chris Oomes
Ansicht Regionaal Archief Tilburg
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Flinke logistieke klus rondom Spoorpark Live
Ruim twee jaar na de opening is het Spoorpark half augustus
eindelijk het decor voor een groot muziekfestival: Spoorpark Live.
Los van de muzikale invulling met ondere andere Danny Vera,
Krezip en Kensington komt er ook praktisch nogal wat kijken om
alles in goede banen te leiden. Op de vrijdag voorafgaand aan
Spoorpark Live vindt de Eindejaarscantus plaats. Een overzicht.
Op zaterdag 7 augustus beginnen de voorbereidingen al in en
rond het Spoorpark. Tussen 08.00
en 20.00 uur zijn dagelijks de opbouwwerkzaamheden bezig. In
die periode is het park gewoon ge
opend voor bezoekers. Aan de Hazelaarstraat zal de meeste reuring
zijn, omdat daar de leveranciers
hun spullen afleveren en vervolgens opbouwen.

Eindejaarscantus
Op vrijdag 13 augustus om 18.00
uur openen de deuren van het festivalterrein voor de Eindejaarscantus. Deze avond, georganiseerd in
samenwerking met de Band With
Benefits, eindigt rond 23.00 uur.

De cantus vond in 2019 ook plaats
in het park.
De volgende dag, zaterdag 14 augustus, dag 1 van Spoorpark Live
verwacht de organisatie 9000 bezoekers. De kaartverkoop loopt
nog volop. Van 12.00 uur tot
middernacht zijn bekende bands
geprogrammeerd, op www.spoorparklive.nl staat de volledige programmering. Op zondagmiddag is
er een gratis programma bedacht
om het 2-jarig bestaan van het
Spoorpark te vieren. Na 18.00 uur
moet er betaald worden voor de
afsluitende
festivalprogrammering. Deze duurt tot 23.00 uur.

Omgekeerde weg
Vanaf maandag 16 augustus volgt
de organisatie de omgekeerde weg
en wordt de boel weer afgebroken. Dit gebeurt eveneens tussen
08:00 – 20:00 en ook dan is het
park enigszins aangepast gewoon
geopend. Vrijdag 20 augustus is
de eindinspectie en moet het park
schoon en heel in originele staat
opgeleverd worden. De organisatie
is overigens in handen van Event
Warehouse, een bedrijf uit Schijndel dat jaarlijks ook Paaspop produceert.
Bezoekers van Spoorpark Live
komen volgens verwachting grotendeels per fiets of te voet. Auto's kunnen in de Knegtel-garage
terecht. Rondom het park komen
fietsparkeerplaatsen.
Hiervoor
worden ook verkeerbegeleiders
ingezet. In de Hazelaarstraat komt
een Kiss&Ride- mogelijkheid. Direct omwonenden krijgen een
uitnodiging voor een buurtborrel

op donderdagavond 12 augustus
in het T-Huis. De organisatie geeft
dan een rondleiding achter de
schermen en beantwoordt vragen.

Buurtcoöordinator
In de op- en afbouwperiode en
tijdens het festival kunnen omwonenden terecht bij een buurtcoördinator. Deze is te bereiken via
06-29601521 of info@spoorparklive.nl.

Langer betaald parkeren rondom Spoorpark
Het Spoorpark loopt als een trein. Hierdoor neemt ook de
parkeerdruk rond het stadspark toe. Daarom heeft de gemeente
besloten om in de directe omgeving van het park langer betaald
parkeren in te voeren. De maatregel gaat 1 augustus in.
Met de auto naar een stadspark
komen, klaarblijkelijk is dit voor
veel mensen normaal. Want in de

straten rondom het park is het
veel drukker geworden met parkerende bezoekers, zo constateren

omwonenden en de gemeente al
even. Om de overlast in te dammen verruimt de gemeente vanaf
1 augustus de tijden waarop betaald moet worden.
In 2018 is in de hele wijk Noordhoek betaald parkeren ingevoerd.
Destijds bestond het Spoorpark
nog niet. Na de opening op 21 juni
2019 bleek het park een publieks
trekker van formaat waar het op
tijden zelfs té druk was met bezoekers. De geldende regels voor
betaald parkeren (maandag tot
vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur) blijken hierdoor niet voldoende om
de parkeeroverlast te beteugelen.

Overleg
Na overleg met omwonenden,
wijkraad en de stichting Spoorpark is daarom besloten om per
1 augustus de termijnen op te rekken naar 7 dagen per week. Dit
Langer betaald parkeren Spoorpark.

betekent dat van maandag t/m
zaterdag parkeerders van 9.00 uur
tot 02.00 uur 's nachts moeten betalen. Op zondag is dit van 12.00
tot 02.00 uur. Het tarief blijft ongewijzigd met 1 euro per uur.
Rondom het Spoorpark wordt een
nieuwe parkeerzone gemaakt (zone
W07). Hierin vallen de Hazelaarstraat
en de noordkant van de Hart van
Brabantlaan. De parkeervergunning
van bewoners blijft onverkort geldig.
In de rest van de Noordhoek verandert er vooralsnog niks. Althans qua
parkeren. In 2022 wil de gemeente
de gehele parkeersituatie in de wijk
onder de loep nemen. Zij wil dan
ook kijken wat de gevolgen zijn van
de recente parkeermaatregelen in de
Korvel en De Reit.
Meer info: tilburg.nl/parkeren
Frank Vermeulen
Chris Oomes
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RAAMVERHALEN
Aan de Noordstraat siert een verzameling paspoppen al jaren de
bovenramen. Een tafereel dat menig passerend hoofd verrast doet
omdraaien. Voor mij aanleiding om een kijkje te nemen bij A3
(Adrie), bewoner van nummer 60.
“Ze vonden het niet gezellig in het
magazijn, er gebeurde daar nooit
iets, niets te zien ook. Dus dachten ze, weet je wat, we gaan bloot
achter het raam staan, doen we net
of het een bordeel is”, zegt A3. “We
hebben er ook nog een aantal in de
slaapkamers staan. Er zijn heel wat
logés die zich ’s nachts rotschrikken
als ze wakker worden.” In de winkel
een paar panden verderop staan
er ook nog een paar. En daar op de
gevel prijken twee mooie zwarte
exemplaren met een aureool in de
vorm van een vinyl plaat. Dat heeft
alles te maken met de handel van
de winkel.
De winkel Sam-Sam/Antenne-recordshop is een combinatie van A3
en Sjak, van vintage en vinyl, van bijzondere kleding en zeldzame muziek. A3 verzamelt en verkoopt al
46 jaar vintage kleding, opgeknapte
meubeltjes en lampen. Toen hij het
pand waar de winkel zit kocht, was
het donker en bruin en lekte het
aan alle kanten. De eerste vier me-

ter was winkel, daarachter woonde
hij. “Mensen vonden het zo leuk ingericht met overal emmers met varens erin, maar dat was gewoon om
de lekkages op te vangen. We gebruikten de winkelruimte bijvoorbeeld ook voor afstudeerwerk van
studenten van de modeacademie.”
De verschillende kledingstijlen
komen voornamelijk uit het buitenland. Nu is de etalage bijvoorbeeld ingericht met kleding uit
Hawaï, Mexico, Japan, Indonesië en
Zuid-Afrika. Hij heeft bandjes aangekleed en zelfs voor twee films alle
acteurs in vintage gestoken. Klanten
komen voor Mundial, themafeesten
en festivals. “Een van de meest gestelde vragen is: 'Kan ik korting krijgen, want het is maar voor een keer'.
Maar alles is nieuw, Sam-Sam is geen
kringloopwinkel." Als mensen vragen waar de kleding dan vandaan
komt, is A3's standaard grapje: “Van
diefstal, inbraak, parken, sauna’s en
de schoenen van de moskee.”

Paspoppen op de uitkijk.

Ook al weer twintig jaar geleden
maakte A3 plaats voor Sjak in zijn
huis en winkel. Sjak heeft een echte passie voor techno & electronic
music, hij weet er enorm veel van
en weet dus ook de bijzondere artiesten en platen te vinden. Alles op
vinyl. Ook andere stijlen als House,
Dubstep en Drum&Bass. Hij draait
ook zelf nog regelmatig als DJ en
maakt in een groep met vijf muzikanten bijzondere elektronische
muziek. Verzamelaars uit heel Nederland en ver daarbuiten weten
hem te vinden (www.antenne-til-

burg.nl). Zeker als er een festival in
de stad is. Hij heeft duizenden platen in de winkel en ook nog veel in
het magazijn. Streng bewaakt door
Pliepie, hun felle Jack Russel. Niet
aaien met je handen, met je voeten
kan wel.
Kom vooral eens neuzen bij A3 en
Sjak en zwaai dan even naar de poppen boven bij nummer 60, vinden
ze gezellig.
Fransje ter Doest
Chris Oomes

Heb je of zie je een bijzonder raam in de wijk, stuur dan
een mail naar: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.
Twee fraaie zwarte exemplaren.

12 | Wijkkrant De Noordhoek

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

Kipsaté

Rundersukade

Edwin&Marina

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

Thuiszorg
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
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Ontdek de verhalende stadsmuren op de fiets
Je zag ze vast al opdoemen: op allerlei plekken in Tilburg zijn
muurschilderingen gemaakt, die de stad een frisse oppepper
geven. Sommige schilderingen waren al eens in het nieuws, maar
van veel van de kunstwerken weten we niet wat het achterliggende
verhaal is of wie het gemaakt heeft. Dat vond Henk Verhoeven, van
Stichting Kunstprojecten Tilburg, ook. Naar aanleiding hiervan
organiseert hij in de maand juli een aantal fietstochten langs de
muurschilderingen.
“Ik heb de route nu al zo vaak gefietst, ik kan deze bijna dromen”,
aldus Henk. “Op een aantal zondagmiddagen fiets ik met kleine groepjes langs de beschilderde muren. Ik
vertel er kort iets bij, ik heb al veel
informatie verzameld.”
In totaal zijn er plusminus 25 muurschilderingen gemaakt door 14
kunstenaars. Bij deze muurschilderingen vertelt Henk meer over de
kunstenaar die de muurschildering
gemaakt heeft en over het thema.
“Maar het worden geen ellenlange
cv’s van de kunstenaars, ik hou niet
van geleuter. Het is leuk om de muren te bekijken en kort wat te horen.”

en Veestraat. In het totaal duurt
een fietstocht ongeveer 2 uur. “En
na afloop praat ik graag nog even
met de deelnemers aan deze fietstocht na op een terras.”
De fietstochten worden gehouden
om 14.00 uur op zondagmiddagen
in juli, kosten € 8,00 per persoon.

Meer info
www.stichtingkunstprojecten
tilburg.nl
Aanmelden
info@kunstdichterbij.nl
013 - 543 33 49
06 - 447 45 911

De route gaat langs het centrum
van de stad, het Textielplein, het
Piushavengebied en de Klaverstraat

Eugenie Verschuren
Chris Oomes
Henk Verhoeven bij de muurschildering op de hoek van de Langestraat en de Wingerdhoek.

It giet aon
Met deze legendarische woorden wordt meestal een Elfstedentocht
aangekondigd. Voor fietsclub De Flierefluiters van In De Boomtak
was het het sein dat op 10 juni eindelijk weer samen een fietstocht
gemaakt kon worden.
Sommigen hadden elkaar vanwege
corona en alle beperkende maatregelen maandenlang niet gezien.
Door persoonlijke omstandigheden
kon helaas niet iedereen meerijden,
maar daarentegen werden er wel
enkele nieuwe leden welkom geheten. Uiteindelijk gingen ze op een
stralende, zonovergoten donderdag
om half 11 met twaalf mensen op
pad. De route, met een totale lengte van zo’n 35 km, voerde de uitgelaten fietsers onder andere door
de prachtige bossen van Gorp en
Roovert in Goirle. Om 12 uur werd

in de boomgaard van Boerderij De
Flierefluiter in Hilvarenbeek genoten van een heerlijke lunch met verse ingrediënten, van de zon en van
elkaar. Deze lunch werd overigens
mogelijk gemaakt door Verrijk je
Wijk en Stichting Wijkraad Noordhoek (12 x dank!).
De Flierefluiters hopen nog veel
mooie ritten te mogen maken door
het prachtige Brabantse land, waar
het leven op die donderdag voor
deze twaalf mensen net iets beter
was dan op een andere dag.

Flierefluiters aan de lunch bij De Flierefluiter.

Christoffel, patroonheilige van de
reizigers, die hen altijd vergezelt op
hun fietstochten, was hen gelukkig

ook nu weer goed gezind. Op naar
de volgende tocht!
Jos de Kousemaeker
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"Met mijn kunst wil ik een verhaal
Inmiddels 10 jaar lang streeft wijkbewoner Marieke Vromans
ernaar om de openbare ruimte interessanter te maken. Met
haar kunstwerken wil ze op een subtiele manier voorbijgangers
prikkelen om anders naar hun omgeving te kijken.
Als beginnend kunstenaar was
Marieke Vromans (Loon op Zand,
1982) erg gecharmeerd van Metroality. Uit een paar putten rond
het Tilburgse Stadskantoor klonk

jarenlang het rammelende geluid
van een aanstormende metro.
Bovengronds waren op een stadsplattegrond een paar metrolijnen
uitgetekend. Menig voorbijganger

werd hierdoor op het verkeerde
been gezet. Tilburg als wereldstad?
‘Een mooi voorbeeld van openbare kunst die mensen anders naar
hun omgeving laat kijken. Tilburg
heeft sowieso een traditie hoog
te houden als het gaat om kunst
in de openbare ruimte.' Vromans
werk en visie sluiten hier naadloos
op aan.

Kunst in de wijk
In tien jaar heeft ze inmiddels een
aardig oeuvre opgebouwd. Een van
haar eerstelingen was het project
Schermtijd. Voor de wijk Rosmolen
– Hoefstraat, die inmiddels grotendeels is gerenoveerd, maakte ze
klassieke lampenkappen gemonteerd aan lantaarnpalen. Hiermee
verbeeldde ze de knusheid van de
volksbuurt. Met Goej Aord (2014),
een reizende stadstuin, laat ze zien
dat de buurtbewoners het goed
naar hun zin hebben in hun wijk
Theresia. Inmiddels biedt de flexibele tuin vruchtbare grond voor de
moestuin in de Spoorzone.
De werken van Marieke Vromans op een ansichtkaart.

Restruimte
In de beginjaren zagen opdracht-

gevers haar werk vooral als creatieve invulling van de restruimte bij
een stedelijke ontwikkeling. Denk
aan woonproject De Havenmeester waar ze aan de Piushaven 'Hier
leg ik aan' (2014) bedacht. Rond
de gigantische afvoerkanalen in de
binnentuin zijn levensgrote trossen gelegd. De gedachte erachter
laat zich raden. Zo bezien was De
Rits (2019) een belangrijke stap in
haar ontwikkeling als kunstenaar.
Bij het fysieke ontwerp van het
Spoorpark was Vromans' idee leidend. Via haar rits op xl-formaat
opent het park zich als het ware
voor de bezoeker. Niks sluitstuk of
kers op de taart, maar een duidelijk statement en een herkenbare
blikvanger voor het succesvolle
stadspark.

Verrassende verhalen
Marieke omschrijft haar werk als
stedelijke acupunctuur. 'Door op
de juiste plaats gericht te prikken
in de publieke ruimte, wil ik de
omgeving als geheel beter maken.
Subtiel en concreet'. In 1999 vertrok Marieke naar Arnhem voor
de studie Tuin en Landschaps

Lida Bos
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vertellen. Het liefst subtiel"
architectuur in Velp. Daarna volgde ze in Utrecht de Kunstacademie
(HKU). In 2011 kwam ze terug naar
Tilburg. 'Mijn werk moet een verhaal vertellen. Ik wil maatschappelijke vraagstukken aankaarten zoals
klimaatverandering, eenzaamheid
en leefbare steden. Altijd in relatie
tot de omgeving, subtiel en liefst
met een knipoog. Complexe of
zware onderwerpen, maar dan op
een verrassende, vriendelijke, bijna
luchtige manier.'

Interactie
Ze woont nu tweeënhalf jaar in
de Noordhoek. En ook in onze
buurt gaat ze de interactie aan
met de omgeving. Naar een idee
van Irene Vermeulen ontwierp zij
bijvoorbeeld de bekende kruikenzeiker-verkeerslichten (2018) die
inmiddels op twaalf plekken in de
stad voetgangers de weg wijzen. In
coronatijd ontwierp ze een nieuwe
blikvanger: een reddingsboei in
de vorm van een hart. Het gevelkunstwerk 'Niet alleen in geval van
nood' (2020) is een hommage aan
naastenliefde. Prominent zichtbaar
aan de kop van de Boomstraat bij
de oversteek bij de Noordhoekring. Het ontwerp én het idee erachter raakt mensen. 'Een van de
buurtbewoners vertelde mij dat

De lampenkappen van Marieke Vromans worden opgehangen.

het haar troost biedt. In de buurtgroepsapp wordt een foto van de
boei gebruikt als profielfoto voor
de Boomstraat. Dat vind ik mooi.'

Samenwerking
Het meest recente project is het

Flexpohuis aan de Noordhoekring
(zie vorige wijkkrant). Voorbestemd voor de sloop kon Marieke
het uitgewoonde huis tijdelijk huren van de woningbouwstichting.
Na een flinke opknapbeurt is het
nu een fysieke etalage voor allerlei
kunstvormen. In de tuin staat tijdelijk een gigantisch geel potlood.
Weer zo'n statement voor de publieke ruimte (write history and
don't forget – 2018). Ze zocht contact met de buren van het Odul
phuslyceum waar ze met leerlingen van 5 VWO het kunstproject
'The city is ours' opstartte. 'Ik wil ze
verder brengen in hun eigen ideeën over wat de stad een fijne stad
maakt', omschrijft Vromans haar
eigen rol. Het resultaat is tot eind
juli te zien als raamexpositie in het
Flexpohuis.

Werk buiten Tilburg
Hoewel Tilburg haar basis vormt,
slaat haar werk ook elders aan. 'Tot
in Bakoe, dat ligt in Azerbeidzjan.
Daar staan 40 reuze-sneeuwklokjes. Die heb ik gemaakt voor een
Marieke Vromans bij de realisatie van De Rits.

bloemenfestival.' Dichter bij huis is
ze aan de slag in Helmond, Venlo
en Rotterdam. De provincie zag in
haar het Brabants cultuurtalent.
Op korte termijn kan ze aan de
slag voor een kunstwerk in Korvel.
Meer info: www.mariekevromans.nl
Frank Vermeulen
Marieke Vromans
Nu te zien in het Flexpohuis:
The city is ours
Binnenkort verwacht:
Overzichtstentoonstelling 10
jaar Marieke Vromans deel 1
en ‘en passant’, privé harp
concert voor voorbijgangers
in samenwerking met harpiste
uit de buurt.
Je kan de activiteiten van
het Flexpohuis volgen via
Facebook en Instagram
@flexpohuis
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COLUMN THEO VAN IERSEL

WÈN WIR
WIR WAR
Sjèfke, menen buurman, zigget vurrege week nòg teege mèn. Nò en
paor daoge meej veul rèègen èn wènd, ston de zon wir hôog òn den
heemel te straole. Sjèfke waar aachter in zenen hòf doende, om alle
rögt wèg te haole dieter tusse zen plaante ont groeje waar. Èn dan
ist ok tèèd om saome èfkes en bietje te aawehoere oover venalles èn
nòg wè.
Dè waar vurrege week, want naa ist alwir en paor daoge persies etzèllefde:
rèègen èn wènd. Dès zoomer, zèggeze dan. Ge kunt nie eens op oe gemak
bèùte en tas kòffie gòn zitte drinke. Ge zèèt op binne òngeweeze. Dan
gaode zuuke wègge kunt doen. Aachter de geraaniejums zitte is niks vur
mèn, traawes die blumkes hèbbeme nie eens in hèùs. Schonmaoke waar
ok gin opsie, umdèmme dè int vurjaor al gedaon han.
Inêene wieseket. Ik ha nòg enen aawen diejaprejèkter. Ge wit wèl
zon apperaat waormeej dègge plòtjes op en grôot schèrm kunt
laote zien. Èn int schòp hak enen hôop dôoze meej diejas, wèl en
paor honderd. Die han we daor zolang nirgezèt umdèsse ötgezòcht
moese wòrre, waor èn wènneer ze gemòkt waare. In dieje tèèd, tusse
neegetienhonderdaachtensisteg èn -êenentaageteg, hamme allêeneg
mar diejas gemòkt èn gin footoos. In die jaore zèmme getrouwd, zèn
de kènder gebôore èn zèmme dikkels op vekaansie gewist. Mar al die
plòtjes hèbbeme nôot òn de klèènkènder kunne laote zien èn dès sund
netuurlek. Dörum wok ze allang hêel gèère ötzuuke, mar dè waarder nòg
nôot van gekoome. As dè gedaon zo zèèn kosseme meej de klèènkènder
enen aovend haawe om dieje tèèd trug te haole.
Ik hèb tèènemekaare enen hôop dôoze meej diejas öt et schòp gehòld
èn den diejaprejèkter vur en witte muur op tòffel gezet. Et sòrteere kos
begiene. Òffer den duuvel meej spulde, et apperaat digget nie. Tjuu, wè
naa? Et lèmke blêek kepòt te zèèn. Op nòr de lèmkeswinkel, mar daor
han ze die dinger nie. “Daorveur moete bè en speesjaol bedrèèf zèèn, die
dè sort aaw apperaate rèstereert”, krêegek daor te heure.
Dan ist fèèn dègge op oewe kepjoeter kunt goegele. Nò lang zuuke èn
en èndje meej den ootoo op èn neer, hak men lèmke. Ik kos wir vèdder.
Saome meej men vrouw hèbbeme toen en paor aovende diejas zitte
bekèèke. Op die memènte ziede enen hillen tèèd van oe lèève òn oe
verbè gaon. Meej ene laach èn en traon hèbbeme ze ammel op en rijke
gezèt èn de plòtjes derèùt gehaawe die we òn de klèènkènder won laote
zien. Et geboore wòrre van hullieje paa, den dôop, school, vekaansies èn
al die aander dinger waorvan dègge enen hôop kunt vertèlle èn naa ok
vort kunt laote zien.
Ze koome binnekòrt kèèke. Dan maokemer enen hillen dag van. Irst
saome nòr de skeetbaon int Spoorpark, bèt T-hèùs èfkes opt terras èn
dan tèùs diejas kèèke. Ik heur de klèènkènder al roepe: “Zèède gij dè
papa, die daor in zen blôote kontje in den hòf ònt speule is?” Èn as we
diejen dag smèèreges kunne zègge “Wèn wir wir war, de zon schènt” dan
wòrret enen fèènen dag.
Houdoe war,
Teejooke

Uit Geerts
receptenboek
Poké Bowl met haring en rode biet
Je ziet het overal, het staat overal aangeprezen. Maar wat is het nou precies, poké
bowl? Iets hips in een kommetje blijkbaar. Het lijkt Japans, maar het is overgewaaid uit
Hawai, waar het een gerecht is uit grootmoeders tijd. Daar waren ze heel lang geleden
dus al hip. Poké betekent 'in stukjes snijden'. En dan hebben ze het in Hawai over
verse rauwe vis, een favoriet ingrediënt in de 'bowl', naast kleefrijst en allerlei verse
groentjes, sesamzaadjes en soyasausje.

Ingrediënten:
• 200 g sushirijst		
• 50 ml + 1 el sushi-azijn		
• 2 voorgekookte rode bieten
• 4 snackkomkommers		
• 60 g pittige kiemgroenten
• 3 el Japanse sojasaus		
• wasabi

• zout en peper
• 2 el sesamzaad
• 4 haringen
• ½ bosje radijzen
• 2 tl sesamolie
• ingelegde gember

Bereiding:
• Spoel de rijst tot het water helder is.
• Bereid de sushirijst met 400 ml water en zout volgens de gebruiksaanwijzing op de
verpakking.
• Rooster het sesamzaad in een droge koekenpan lichtbruin.
• Schaaf de bieten in dunne reepjes.
• Snijd de haringen in blokjes.
• Schaaf de komkommers in dunne linten en rol ze op.
• Maak de biet aan met de eetlepel sushi azijn, zout en peper.
• Snijd de radijsjes in plakjes of partjes. Of maak er kroontjes van door de radijsje overlangs
zigzag in te snijden en beide helften voorzichtig van elkaar los te trekken.
• Spreid de gekookte rijst uit over een wijde schaal en laat afkoelen.
• Besprenkel de afgekoelde rijst met de sushi-azijn. Schep om, zodat alle korrels mooi gaan
glanzen.
• Meng de sesamolie met de sojasaus.
• Schep de rijst in de bowl.
• Rangschik de biet, kiemgroenten, haring, komkommer, radijs en gember erop. Bestrooi met
het geroosterde sesamzaad.
• Druppel wat van de soja-sesamdressing over het gerecht. Geef er wasabi bij.
(bron: 24Kitchen)

Eet smakelijk!
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Beroemde zonen uit de wijk
Prof. dr. Franciscus Cornelis Donders

In het vorige nummer is aandacht besteed aan doctor Deelen
(1862-1943), die zijn chirurgische praktijk had in het voormalige
ziekenhuis aan de Locht (Gasthuisstraat) en zijn praktijk voor
radiologie en elektrotherapie in de Fabrieksstraat. Hij was niet
in Tilburg geboren, hij werkte er wel en stierf er. Andersom ging
het bij de beroemde Franciscus Cornelis Donders, wel geboren in
Tilburg, maar niet in zijn geboortestad gewerkt of gestorven.
F.C. Donders werd geboren op 27
mei 1818 aan de Nieuwlandstraat,
op wat nu nummer 44 is. Hij leert
lezen, rekenen en schrijven bij
dorpsschoolmeester Panken in
Duizel, waar hij in de kost is. Daarna
gaat hij in de leer bij de Karmelieten in Boxmeer, om vervolgens zijn
geneeskundige opleiding in Leiden
af te ronden. Op 22-jarige leeftijd
promoveert hij op een proefschrift
over acute hersenvliesontsteking.
Donders begint in 1845 zijn beroemd geworden onderzoek naar
de draaiingen van het oog.

Al vroeg professor
In 1848, 30 jaar oud, wordt hij
hoogleraar. Met zijn ideeën over
de ontwikkeling van het dierlijk leven legt hij de basis voor Charles
Darwins 'Origin of Species', waarin
de evolutietheorie wordt uitgelegd. De oogheelkunde bleef hem
trekken. Een reeks van publicaties
over allerlei aspecten van het oog
zagen het licht. Donders bouwt
een groot internationaal wetenschappelijk netwerk op. Zo maakt
hij kennis met een jonge Berlijnse
oogarts en hoort van hem over de
ontwikkeling van de oogspiegel,

waarmee het inwendige van het
oog kan worden onderzocht. Met
die oogspiegel kon hij honderden
oogpatiënten helpen in zijn privékliniek. Het lukt hem om 40.000
gulden te investeren om hiermee
in 1858 het eerste Nederlandse Ooglijdersgasthuis te stichten
in Utrecht, ook wel het 'Neder
landsch Gasthuis voor Behoeftige
en Minvermogende Ooglijders' genoemd. Zijn bekendste werk gaat
over anatomische oogafwijkingen
en problemen met het gezichtsvermogen. Dat werk werd in vele
talen vertaald, ook in het Russisch.
Hij ontwikkelde verschillende instrumenten voor oogartsen. Donders was een belangrijk man, en
kreeg veel nationale en internationale onderscheidingen. In Tilburg
is de Professor Dondersstraat naar
hem genoemd, maar ook nog in
zeker zes andere steden, waaronder Utrecht en Amsterdam.

Te grijze gevelsteen
Zoals eerder gemeld is hij geboren
in de Nieuwlandstraat 44. Zijn geboortehuis is een van de oudste
gebouwen in Tilburg, gebouwd in
1808. Het heeft een symmetrische

Geboortehuis van F.C. Donders.

voorgevel. Met op de hoeken pilasters. De toegangsdeur is in het
midden, met aan weerszijden twee
empirevensters bekroond met neo
renaissancistische motieven. De
eerste verdieping heeft vijf empirevensters, maar zonder bekroning.
Boven de toegangsdeur bevindt
zich een gevelsteen. Door het gemeentebestuur werd in 1888 aan
de schrijver Nicolaas Beets (1814–
1903, pseudoniem Hildebrand, bekend om zijn Camera Obscura) gevraagd de tekst voor die gevelsteen
te schrijven. Er staat: "Op den 27ste

van den Bloeimaand des jaar O.H.
MDCCCXVIII werd Franciscus Cornelis Donders in deze woning geboren", dus 27 mei 1818. O.H. staat
voor Onzes Heren. De tekst valt niet
op vanwege het grauwe grijze uiterlijk. Oorspronkelijk waren het goudgekleurde letters. Het zou een aanwinst zijn voor de Nieuwlandstraat
wanneer de tekst weer een gouden
uitstraling krijgt.
Wil Verheggen
Jaap van den Dries

Studio voor grafisch ontwerp

Dubbele aandacht
als het aan ons ligt.
www.karelenlinda.nl

Gevelsteen boven de voordeur.

Ontwerpstudio Karel & Linda

Veemarktstraat 34

� 013 470 03 55

 @karelenlinda

5038 CV Tilburg

� studio@karelenlinda.nl

18 | Wijkkrant De Noordhoek

Wijkcentrum In De Boomtak op weg naar normaal
Sinds 26 juni zijn veel van de coronamaatregelen opgeheven.
Bijna alles ‘mag’ weer, al moeten we nog wel rekening houden met
anderhalve meter afstand. In wijkcentrum In De Boomtak zijn
veel activiteiten alweer gestart, of zullen dat binnenkort doen.
Soms geldt een maximum aantal deelnemers in verband met de
beschikbare ruimte. En bij binnenkomst desinfecteer je je handen
en wordt een gezondheidscheck gedaan. Bij klachten: blijf thuis!
Openingstijden
Het wijkcentrum blijft de hele zomer open. In principe kun je op
doordeweekse dagen weer terecht
tussen 08.30 uur ’s ochtends, als de
prikpost start, tot een uur of zes.
Tijdens de schoolvakantie kan het
zijn dat de deuren ’s middags eerder sluiten als er geen bezoekers
meer zijn. ’s Avonds zijn we open
op dinsdag en woensdag en verder
als er activiteiten zijn.
Toegankelijkheid
Onlangs is een grote wens in vervulling gegaan. In De Boomtak
beschikt sinds kort over een lift.
Daardoor zijn ook de ruimtes op
de bovenverdieping voor alle bezoekers goed toegankelijk, dus ook
als je minder goed ter been bent.
Activiteiten vanaf juni
De deelnemers aan de koffie-uurtjes op maandag en woensdag uit
de coronaperiode vinden het gezellig om daarmee door te gaan,
al is het nu niet meer besloten en
betalen zij hun eigen consumpties.
De handwerkgroep komt iedere
vrijdagmiddag bij elkaar.
Drie biljartclubs hebben hun keu

alweer opgepakt en ook wordt er
op woensdagavond weer dart gespeeld. Yogales is weer mogelijk op
maandag en donderdag. Ook de
lessen van Dutch Celtic Dance zijn
weer begonnen. De sportschool
heeft zijn lessen hervat op woensdagavond en zaterdagochtend. De
wandelgroep op dinsdag kan wel
wat nieuwe leden gebruiken. Eenmaal per maand wordt er op donderdag door de fietsclub een mooi
tochtje gemaakt. Iedere tweede
maandag van de maand is het als
vanouds weer Bingo! Op woensdag is er de mogelijkheid om een
computercursus te volgen voor
het aanleren of opkrikken van basisvaardigheden. Hiervoor kunnen
nieuwe cursisten zich aanmelden.
Het lesprogramma wordt in overleg vastgesteld en er wordt in zeer
kleine groepjes gewerkt.

Zomer in de Noordhoek
Tijdens de zomerperiode organiseert sociaal werker Rien van
Breda met behulp van vrijwilligers
weer zes gezellige maandagen met
zomerse activiteiten. Per activiteit
kunnen er maximaal 30 personen
meedoen, vol = vol! Vooraf opgeven bij Sonja van In De Boomtak,
013 - 5430920. Je betaalt een eigen
bijdrage die voor aanvang van de
activiteit voldaan moet worden.
De Meedoenregeling is van toepassing. Bij slecht weer worden
de buitenactiviteiten naar binnen
verplaatst.
September
Als alles goed blijft gaan, hopen we
dat de laatste coronamaatregelen
in september ook tot het verleden
zullen behoren. Dat zou dan ruimte geven aan een aantal activiteiten, die binnen de huidige beperkingen nog lastig te realiseren zijn.

Nell Tooten voor de nieuwe lift.

Zomerprogramma

19 juli
14.00 uur
Zomerse bingo
Kosten €5,00
Per boekje van 8 ronden

26 juli
12.30 uur
Zomerse lunch
Kosten €5,00

2 augustus
14.00 uur
Zomers sjoelen
Kosten €3,00
Inclusief koffie / thee

9 augustus
11.30 uur
Picknick in het Spoorpark
Kosten €5,00
Verzamelen bij de Rits

16 augustus
14.00 uur
Zomerse terrasmiddag
Koffie/thee gratis

23 augustus
13.00 uur
High Tea
Kosten €6,00

De Eetery
Vanaf 7 september weer iedere
dinsdag gezonde en smakelijke
maaltijden.

Gymclubs
Enkele gymclubs gaan begin september hun wekelijkse bijeenkomsten hervatten.

Kinderdisco
Vanaf 10 september iedere tweede
vrijdag van de maand van 19.00 tot
21.00 uur.

Zalen reserveren
Het is nu ook weer volop mogelijk
om een zaal te reserveren voor een
besloten activiteit. Wil je een zaal
huren? Bel of mail dan naar In De
Boomtak om de mogelijkheden te
bespreken.

Repair Café
Vanaf 18 september iedere derde
zaterdag van de maand van 13.00
tot 16.00 uur.
Koersbal
Voor de vrijdagmiddagen is de
koersbalclub dringend op zoek
naar nieuwe leden.

Francis Huisman
Wim Hendriks

Voor al deze activiteiten kun je voor meer informatie
bellen naar In De Boomtak, 013 - 5430920.
Of stuur een mailtje naar info@boomtak.nl.
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Wijkcentrum In De Boomtak
Reserveringen:
office@deboomtak.nl
Openingstijden:
raadpleeg 013 - 5430920
Dagelijkse activiteiten: Prikpost Diagnovum en Kinderdagverblijf De Kleine Boom
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Agenda In De Boomtak

Wat er wekelijks te doen is deze maand (onder voorbehoud)
Maandag t/m vrijdag:

ContourdeTwern

Kinderdagverblijf De Kleine Boom
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum

10.00 - 17.00 Rien van Breda (06 - 42428199 of
rienvanbreda@contourdetwern.nl)

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

Contact buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com

Voortaan boetes bij autoluw Radioplein
Al sinds Pasen is de Nieuwlandstraat ter hoogte van het Radioplein
officieel autovrij. Maar veel automobilisten hebben moeite met dit
besluit en negeren de maatregel. Na maandenlang waarschuwen
gaat de gemeente sinds kort beboeten.
Met het aangename voorjaarsweer
van de laatste tijd bleek duidelijk
het voordeel van een autoluw Radioplein. De terrassen staan voluit op de stoep en de rijbaan kan
gebruikt worden door flanerende
wandelaars en fietsers. Geen stank,
geen gedrang met auto's en dus een
prettigere en veiligere binnenstad.
Toch glipt er geregeld een auto
door het nieuwe voetgangersgebied. Bewust of onbewust? Na
maanden waarschuwen gaat de
gemeente sinds begin juli daadwerkelijk bekeuren. Dit voornemen kan iedereen lezen op een
knalgeel bord ter hoogte van de
Korte Tuinstraat. Elke automobilist

die het inrijverbod negeert krijgt
voortaan een boete van 159 euro.
Dit gebeurt elektronisch met hulp
van camera's. Voor buurtbewoners (met ontheffing) geldt een
uitzondering, en tussen 06.00 en
11.00 uur 's ochtends als bijvoorbeeld leveranciers hun werk moeten doen. Dit zijn dezelfde tijden
die in het winkelgedeelte van de
Heuvelstraat gelden.
Frank Vermeulen
Jaap van den Dries

Met een knalgeel bord kondigt de gemeente aan dat er beboet wordt in het
autoluwe deel van de Nieuwlandstraat.
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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

