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Van honingbij naar High Lane

Bouw hoek Hart van Brabantlaan is van start.

Bouwen, bouwen, bouwen! In Tilburg is deze oproep om het
woningtekort aan te pakken niet aan dovemansoren gericht. Net
na de zomer zijn de grondwerken voor de bouw van woontoren
High Lane begonnen, pal voor de entree van het Spoorpark.
Rank, slank en 70 meter hoog. En
het wordt 'puzzelen op de postzegel', meldt opdrachtgever TBV
Wonen op de eigen website. Maar
dan is Tilburg binnenkort ook 152
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Buurtbewoners presenteren
drie jaar participatie

huurappartementen rijker. In het
verlengde van TalentSquare komt
de woontoren op het lapje grond
waar nog een tijdje de stadsimker
zijn kasten had staan.
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Vrijwilliger Rob Dingemans
van de stadscamping

De wereld ziet er inmiddels totaal anders uit, niet alleen voor de
bijen. Fietsers moeten inschikken
en oversteken ter hoogte van de
St. Ceciliastraat. Naast een toren
van 70 meter bouwt TBV Wonen
ook een paar lagere complexen
en een kleine stadstuin op het
terrein. Goed nieuws is dat de
appartementen ook toegankelijk
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“Ik ga hier nooit meer weg”,
zegt Maarten Meevis

zijn voor starters met een kleinere
beurs. Alle woningen vallen in de
sociale huur en komen in principe
in aanmerking voor huurtoeslag.
Inschrijven kan alvast via de site
van Woninginzicht.
Frank Vermeulen
Chris Oomes

13

Politiek Tilburg stelt vragen over
terrein rondom watertoren
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Na groene tuinen nu groene straten
Afgelopen zomer hebben we jullie proberen te inspireren met foto’s en verhalen over prachtige groene achtertuinen in onze wijk.
Hopelijk zijn jullie aan het tuinieren geslagen of ietsje meer dan
voorheen. Maar misschien heb je geen of een kleine achtertuin en
wil je daar geen bloemetjes en bijtjes. Geen probleem, we richten
ons nu op de gevels en straten.
De gemeente legt in samenspraak
met de bewoners extra groen aan
in de binnenstad (Centrum-West).
Hiervoor zijn september dit
jaar bewonersbrieven verstuurd
en bijeenkomsten gehouden.
Het ontwerp is te vinden op:
www.tilburg.nl/actueel/projecten/
vergroenen-binnenstad, ga naar de
link “Bekijk de storymap”.
Voor heel smalle straten waar de
ruimte erg schaars is, zijn er mogelijkheden voor groenslingers.
Een groenslinger is een klimplant
die via een groeikabel aan de gevel
omhoog groeit en op zo’n 4,5 meter hoogte via een kabel horizontaal verder groeit over de straat.
De gemeente zorgt voor de aanleg,

zonder kosten voor de bewoners.
Ook is de gemeente op zoek naar
panden waar gevelgroen tegenaan mag groeien. Er worden dan
inheemse klimplanten geplant die
aantrekkelijk zijn voor vogels en
insecten. Weer in overleg, aanleg
door de gemeente en zonder kosten voor de pandeigenaren.
Ook voor bewoners in de Bomenbuurt zijn er mogelijkheden.
Individueel kan je geveltuintjes,
boomspiegelperkjes of lantaarngroen aanvragen. Eens per jaar legt
de gemeente de mini-voortuintjes
aan. Bewoners moeten wel zelf de
plantjes aanschaffen. Wil je dit gezamenlijk doen met je buren? De
gemeente biedt ook de mogelijk-
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Adverteren of
bezorgklachten:
Neem contact op met
c.audenaerd@kpnmail.nl

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 24 november naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Groenslingers en groen op de stoep in Haarlem..

heid om gezamenlijk groen te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden. Niet alleen groene winst,
ook erg gezellig!
Doe ook mee! Ga naar de website
van de gemeente, bekijk alle mogelijkheden en meld je aan. Laat het

ons weten als jouw straat volgend
jaar wat groener is. Wij komen dan
de foto’s maken. Samen zorgen we
voor een groene buurt!
Laurens Elzinga
Annelies Schipper
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Buurtbewoners presenteren drie jaar participatie
In de derde editie van dit jaar plaatsten we een kort artikel over
het voorlopige einde van de Pilot Omgevingswet Noordhoek. Hoog
tijd om meer informatie over het traject gegeven.
Helaas was het de afgelopen tijd
niet altijd mogelijk om fysiek samen te komen. Nu dat gelukkig
weer kan, nodigt de projectgroep
je uit om kennis te nemen van de
plannen op maandag 22 november
om 19.30 uur bij In De Boomtak.
De plannen of toekomstwensen
richten zich op de fysieke leefomgeving: huisje, boompje, beestje
en de straat. Het gaat bijvoorbeeld
over parkeerplaatsen, elektrische
laadpalen, veiligheid, groen in de
wijk, speelvoorzieningen, studentenhuisvesting, dakkapellen en
bouwhoogtes.
Deze plannen hebben zij als team
van buurtgenoten en ambtenaren samen met de wijkbewoners opgesteld. Het ‘buurtteam’
heeft veel acties ondernomen om
te achterhalen wat we met z’n
allen goed vinden aan onze wijk en
wat er beter kan in de toekomst.
Wellicht heb je meegedaan met
de bijeenkomsten in ons wijkcentrum, de digitale vergaderingen
of een enquête ingevuld tijdens
het wachten bij het stemlokaal of
de enquête in de brievenbus. Misschien hoor je er nu voor het eerst
van. Hoe dan ook, de betrokken
buurtgenoten willen het proces en
de resultaten graag presenteren en
bespreken.
Na de presentatie zal de gemeente kort toelichten wat de volgen-

de stappen in het proces zijn. De
toekomstwensen worden vertaald
naar een Omgevingsplan, wat nu
nog Bestemmingsplan heet. De uiteindelijke keuzen en besluiten zijn
aan de gemeenteraad. Hoe sterker
wij onze wensen meegeven, hoe
groter de kans dat het slaagt.
De presentatie duurt maximaal 1,5
uur en er is ruimte voor vragen en
discussie. Na 21.00 uur hebben we
als afsluiting een informele borrel.
Wij zijn erg benieuwd naar je mening en hopen op een hoge buurt
opkomst van de meest betrokken
wijk van Tilburg.
&

Laurens Elzinga

Aan de slag op papier.

Maandag 22 november om 19.30 ben je van harte welkom in het wijkcentrum In De Boomtak
voor de presentatie.
Kun je niet wachten? De plannen zijn al digitaal beschikbaar op:
www.stichtingnoordhoek.nl/de-noordhoek-in-de-toekomst.
Je kunt ook een geprinte versie in ons wijkcentrum ophalen.

Door de wijk voor de omgevingswet.

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
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De gezichten achter de vrijwilligers
tot hij boventallig raakte. In combinatie met verschillende andere
baantjes is hij toen als vrijwilliger
actief geworden, o.a. bij de Stichting Thuishaven, “Tilburg te Water”. In 2017 heeft hij als vrijwilliger
proefgedraaid bij festival Roadburn
in het Spoorpark en is daarna blijven hangen bij de stadscamping.
Hij heeft veel plezier in dit werk
en doet vrijwilligerswerk omdat hij
“niet thuis op de bank kan zitten”.
Rob vertelt dat hij binnenkort een
sollicitatiegesprek heeft en waarschijnlijk weer een betaalde baan
heeft, maar ook actief wil blijven in
het vrijwilligerswerk.

Vrijwilliger Rob Dingemans zit liever niet thuis op de bank.

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 Rob Dingemans.
De stadscamping in het Spoorpark
bestaat sinds 2014. Eerst nog in de
vorm van een zogenaamde “popup camping” voor Mundial en
daarna voor de bezoekers van het
underground muziekfestival Roadburn. Vanaf 2018 is het een echte
camping die het hele jaar open is
voor kampeerders die Tilburg be-

zoeken. De camping wordt geheel
door vrijwilligers gerund.
Ik spreek met Rob Dingemans die
als vrijwilliger het dagelijks beheer
van de camping doet, samen met
Eric Steur en nog 20 andere vrijwilligers. Als ik me meld voor onze
afspraak is Rob druk bezig in de

receptie van de camping met het
inschrijven van een bezoeker uit
Duitsland. Naast het inschrijven
van de gasten en ontvangen van
de bezoekers houdt Rob zich ook
bezig met het beantwoorden van
de telefoon en de e-mails. Behalve
voor de stadscamping is hij ook
vrijwilliger in het Spoorpark, samen ongeveer 25 uur per week.
Rob is 56 jaar, heeft een hts-elektrotechniekdiploma en heeft tot
2010 in diverse bedrijven gewerkt,

Behalve het administratieve werk
dat Rob doet, is er ook nog van alles te doen in het onderhoud van
het terrein en de voorzieningen,
zoals toiletten en douches. Als er
een groot evenement is, zijn er ongeveer 80 vrijwilligers actief, omdat
er dan veel gasten zijn die gebruik
maken van de camping. Het organiseren van deze zogenaamde
festivalcampings kost veel tijd en
er zijn dan ook vrijwilligers nodig
achter de bar, om de receptie te
bemensen en technische klusjes
te doen bij de opbouw. Bewoners
uit de wijk (of daarbuiten) kunnen
zich altijd melden als ze belangstelling hebben voor dit werk.
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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Schaakclub De Stukkenjagers actief voor jeugd
De schaaktafels lijken als paddestoelen uit de grond te schieten
in de binnenstad. Tilburgs grootste schaakclub De Stukkenjagers
wierf de fondsen voor de aankoop en plaatsing van drie tafels,
eentje in het Spoorpark, in het Harmonieparkje en nog een in de
Kloostertuin aan de Dionysiusstraat. Tijdens de coronacrisis heeft
de populariteit van het spel een enorme vlucht genomen. Veel
mensen brachten hun vrije tijd noodgedwongen online door en
hebben daar het schaken ontdekt. De schaaktafels voorzien dan
ook in een groeiende behoefte. Iedereen kan er zomaar een partijtje spelen.
Zomaar een partijtje spelen, dat
kan inmiddels ook weer binnen.
In clublocatie Cinecitta, waar 'De
Stukkenjagers' sinds 2015 thuis
is, kan iedere schaker, beginner of
gevorderde, elke vrijdagmiddag terecht voor een of twee korte partijen. Gratis. Voorzitter Wil Wouts:
“Dat doen we nu voor het vijfde
jaar. We willen naast onze vaste ledenavond op woensdag graag een
extra activiteit aanbieden. Het gaat
ons niet per se om ledenwinst. De
gedachte is: we hebben een prachtig spel, we hebben een prachtige

locatie… daar kunnen we vast meer
mensen een plezier mee doen.”

Van online naar live
Het bleek een schot in de roos en
die ledenwinst kwam er tóch. Inmiddels staat de teller op 105, going
up. Wedstrijdleider César Becx ziet
een opvallende trend. “Vroeger
raakte je weleens leden kwijt omdat ze zich niet wilden verplichten
tot een bepaalde regelmaat. Dan
gingen ze liever tegen de computer
spelen als het ze uitkwam. Nu krijgen we veel jonge mensen binnen,

Merijn aan zet tijdens een proefles in het wijkcentrum.

die nog nooit een schaakpartij achter het bord hebben gespeeld. En
geen beginners hè, ze hebben door
online spelen en instructievideo’s al
een heel behoorlijk niveau.”

Grote klasse
Over niveau gesproken: de club
die in 1973 werd opgericht aan
de stamtafel van Tilburgs oudste
café De Roskam (‘Voskens’ in de
volksmond) heeft ook in sportief
opzicht een flinke ontwikkeling
doorgemaakt. In 1987 werd de opmars ingezet die het eerste team
tot drie keer toe naar ’s lands hoogste klasse zou brengen. Met een
derde plaats in 2012 en deelname
aan de Europacup als hoogtepunt.
César Becx: “Anders dan de andere
topclubs betalen wij geen spelers.
Inmiddels speelt ons eerste weer in
de eerste klasse.”
Wie de jeugd heeft......
Wie weet is er in de toekomst weer

progressie mogelijk. In Tilburg,
een stad met 220.000 inwoners, is
het niet of nauwelijks mogelijk om
kinderen op schaakles te doen. De
Stukkenjagers trekt dit op zijn fatsoen en organiseert nu vijf proeflessen voor basisschoolkinderen
in wijkcentrum In De Boomtak. De
eerste bijeenkomst vond 14 oktober plaats. Dat was een succes! In
vier groepen werden 45 enthousiaste schakertjes ingedeeld, die zich
de komende vier weken de beginselen van het schaken willen eigen
maken. Voorzitter Wouts kijkt al
verder: “Het is de bedoeling dat
we niet lang daarna met een echte
jeugdafdeling gaan beginnen, inclusief een jeugdschaakopleiding”.
Meer informatie vind je op
www.stukkenjagers.nl.
Wil Verheggen
Han van den Berg
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Op de ansicht: Beide fabrieken aan de Industriestraat. Links de oorspronkelijke fabriek van Kessels uit 1898. En rechts de nieuwe fabriek uit 1915. Fotograaf ansicht onbekend.

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar direct bij de ingang
Oost van het Spoorpark lagen van 1898 tot 1955 de fabrieken en
andere gebouwen van de muziekinstrumentenfabriek van Kessels.
Aan de kant van TalentSquare dus. Er is veel lof over het succes
van Kessels’ vakmanschap en ondernemerschap, maar er was ook
veel ellende. En dan laten we de moord op dochter Marietje nog
buiten beschouwing.
De broers Jos en Mathieu Kessels
begonnen eerst een muziekuitgeverij in Heerlen. Jos werd in 1884 directeur van de Nieuwe Koninklijke
Harmonie in Tilburg, en Mathieu
nam de handel in muziekinstrumenten over. In 1886 verhuisde
ook Mathieu naar Tilburg, omdat
hij daarmee centraler de provincies
Zeeland, Brabant en Limburg van
muziekinstrumenten kon bedienen.
Eerst begon hij aan de Wolstraat
(nu Telextraat), daarna kwam er een
fabriek aan het Wilhelminapark. Hij
leerde het vak van reparatie en bouwen van Oost-Europese vaklieden.
Omdat de vraag naar instrumenten
bleef stijgen liet Mathieu in 1898

zijn grootste fabriek bouwen aan
de Industriestaat. Heel strategisch
langs de spoorlijn het Bels Lijntje,
zodat de instrumenten ook over
heel Europa en nog verder konden
worden geëxporteerd. En dat gebeurde. De koperen blaasinstrumenten, piano’s, trommels en vele
andere instrumenten, vonden ook
buiten Nederland gretig aftrek.
Naast de productie van instrumenten was er trouwens ook een grote
drukkerij voor bladmuziek. Kessels
was internationaal een begrip in de
muziekbranche.
In 1902 begon de ellende. De Tilburgse Bank ging in dat jaar failliet
en Kessels diende zijn krediet terug

te betalen. Een paar jaar later kwam
het volgende financiële debacle: de
afzet van piano’s in Engeland werd
een enorm fiasco. In 1908 werd ook
nog eens de vennootschap omgezet
in een nv en er kwamen jaren van
getouwtrek tussen allerlei directeuren. Kessels trok uiteindelijk aan
het kortste eind en werd ontslagen.
De oude fabriek ging verder zonder
Kessels en veranderde de naam naar
KONEFA.
Best vreemd dat er voor oprichter
Kessels niets anders op zat dan een
nieuwe fabriek te laten bouwen
(1915). Misschien de minst slimme
zet van hem om die naast de oorspronkelijke fabriek, twintig meter
verderop te zetten (het gebouw
rechts op de ansicht). Het getouwtrek blijft en de concurrenten vechten elkaar de markt uit. Dan breekt
in de jaren 30 ook nog eens crisis
uit. Die ellende overleeft Mathieu
niet en hij overlijdt in 1932. De inboedel werd overgedragen aan zijn

zoons. Maar ze zijn minder gedreven dan vader en hebben hun interesses elders liggen. In het begin van
de jaren 50 werden alle onderdelen
opgeheven, in 1955 beide fabrieken
gesloopt.
Een grote collectie uit de Kesselsfabriek, zowel instrumenten als
werktuigen en machines, werd van
de ondergang gered. Een belangrijk deel daarvan belandde in Het
Kessels Museum (eerst gevestigd
achter het Textielmuseum) en is
binnenkort te bezichtigen in Het
Muziekhuis. Dit museum krijgt verschillende verdiepingen en is deels
interactief. Ook komt er een museumcafé en ruimtes voor vergaderingen en partijen. Sinds 1962 is er ook
een straat in Tilburg naar Mathieu
Kessels vernoemd; de Kesselstraat,
deze ligt in Tilburg-Noord.
+
Chris Oomes
Ansicht Regionaal Archief Tilburg
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fietspad met
met twee
twee richtingen
richtingen
richting.
aan de
de zuidzijde
zuidzijde van
van de
de Paleisring,
Paleisring, Stadhuisplein
Stadhuisplein en
en Schouwburgring.
Schouwburgring.
aan

bouwen veel
veel ruimte
ruimte vrij
vrij blijven.
blijven.
bouwen
In de
de Willem
Willem II-straat
II-straat gaat
gaat het
het
In
vervangen van
van de
de kabels
kabels en
en leileivervangen
dingen samen
samen met
met de
de aanleg
aanleg van
van
dingen
nieuwe riolering,
riolering, waterretentie
waterretentie
nieuwe
en groenvakken.
groenvakken. Het
Het wordt
wordt een
een
en
mooiere straat,
straat, maar
maar de
de impact
impact is
is
mooiere
nu groot.
groot. Het
Het deel
deel tot
tot en
en met
met de
de
nu
kruising van
van de
de Tuinstraat
Tuinstraat wordt
wordt
kruising
in december
december afgerond.
afgerond.
in

Op het
het Stadhuisplein
Stadhuisplein wordt
wordt tegelijk
tegelijk gewerkt
gewerkt aan
aan de
de openbare
openbare ruimte
ruimte en
en
Op
de gebouwen
gebouwen (Katterug
(Katterug en
en entree
entree Emmapassage).
Emmapassage). Ook
Ook dit
dit werk
werk moet
moet in
in
de
december gereed
gereed zijn.
zijn.
december

Berichten over
uw buurt
www.overheid.nl/
www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt
berichten-over-uw-buurt

kt
kt
an
n

en
en
in
in
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Allesover
oververduurzamen
verduurzamen
op
website
Alles
Alles
over
verduurzamenop
op111website
website
Duurzamertilburg.nl
nieuwe
gemeentelijke
website
waar
alles
Duurzamertilburg.nl
is is
dede
nieuwe
gemeentelijke
website
waar
alles
tete
Duurzamertilburg.nl
is
de
nieuwe
gemeentelijke
website
waar
alles
te
vinden
is over
duurzaamheid
en
verduurzamen.
Van
energieadvies
op
vinden
is
over
duurzaamheid
en
verduurzamen.
Van
energieadvies
op
vinden
is
over
duurzaamheid
en
verduurzamen.
Van
energieadvies
op
maat
tot
informatie
over
groene
daken
geveltuinen.
van
inspiremaat
tottot
informatie
over
groene
daken
enen
geveltuinen.
EnEn
van
inspiremaat
informatie
over
groene
daken
en
geveltuinen.
En
van
inspirerende
verhalen
van
Tilburgers
en
Tilburgse
ondernemers
tot
voordeelrende
verhalen
van
Tilburgers
en
Tilburgse
ondernemers
tot
voordeelrende
verhalen
van
Tilburgers
en
Tilburgse
ondernemers
tot
voordeelacties
en
tips
om
je
woonomgeving
energiezuinig
klimaatbestendig
acties
enen
tips
omom
je je
woonomgeving
energiezuinig
enen
klimaatbestendig
acties
tips
woonomgeving
energiezuinig
en
klimaatbestendig
te
maken.
tete
maken.
maken.
De
voormalige
website
Aan
slag
met
Huis
opgegaan
deze
DeDe
voormalige
website
Aan
dede
slag
met
je je
Huis
is is
opgegaan
inin
deze
voormalige
website
Aan
de
slag
met
je
Huis
isplek
opgegaan
in
deze
nieuwe
site.
Alle
duurzame
thema’s
zijn
nu
op
1
te
vinden.
nieuwe
site.
Alle
duurzame
thema’s
zijn
nunu
opop
1 plek
tete
vinden.
nieuwe
site.
Alle
duurzame
thema’s
zijn
1
plek
vinden.
Alle
informatie
over
het
verduurzamen
van
huis
nu
vinden
onder
Alle
informatie
over
het
verduurzamen
van
je je
huis
is is
nu
tete
vinden
onder
Alle
informatie
over
het
verduurzamen
van
je
huis
is nu
te
vinden
onder
Aan
de
slag
->
Huis
en
tuin.
Aan
dede
slag
-> ->
Huis
enen
tuin.
Aan
slag
Huis
tuin.
Energie
besparen
Energie
besparen
Energie
besparen
Een
van
de
voorbeeldverhalen
nieuwe
website
gaat
over
Een
van
dede
voorbeeldverhalen
opop
dede
nieuwe
website
gaat
over
dede
Een
van
voorbeeldverhalen
op
de
nieuwe
website
gaat
over
de
QuickScan
die
VvE
Meander
liet
doen.
“Dat
de
kozijnen
van
het
apparQuickScan
diedie
VvE
Meander
lietliet
doen.
“Dat
dede
kozijnen
van
hethet
apparQuickScan
VvE
Meander
doen.
“Dat
kozijnen
van
appartementengebouw
begonnen
te
rotten,
gaf
de
doorslag.
Het
bestuur
van
tementengebouw
begonnen
te te
rotten,
gafgaf
dede
doorslag.
Het
bestuur
van
tementengebouw
begonnen
rotten,
doorslag.
Het
bestuur
van
VvE
Meander
in
Tilburg
wilde
ze
vervangen.
Ze
kozen
meteen
voor
super
VvE
Meander
in in
Tilburg
wilde
zeze
vervangen.
ZeZe
kozen
meteen
voor
super
VvE
Meander
Tilburg
wilde
vervangen.
kozen
meteen
voor
super
isolerende
kozijnen
glas.
Een
energiezuinige
keuze,
maakten
isolerende
kozijnen
enen
glas.
Een
energiezuinige
keuze,
diedie
zeze
maakten
nana
isolerende
kozijnen
en
glas.
Een
energiezuinige
keuze,
die
ze
maakten
na
een
door
de
gemeente
aangeboden
QuickScan
van
het
gebouw.
een
door
dede
gemeente
aangeboden
QuickScan
van
hethet
gebouw.
een
door
gemeente
aangeboden
QuickScan
van
gebouw.

BestuurVvE
VvEMeander
Meander
Bestuur
Bestuur VvE
Meander
De
QuickScan
is
een
energiebesparingsonderzoek.
Adviesbureau
PKW
DeDe
QuickScan
is een
energiebesparingsonderzoek.
Adviesbureau
PKW
QuickScan
ishet
een
energiebesparingsonderzoek.
Adviesbureau
PKW
uit
Delft
heeft
bedacht.
De
scan
en
het
rapport
dat
erbij
hoort,
geven
uituit
Delft
heeft
hethet
bedacht.
DeDe
scan
enen
hethet
rapport
datdat
erbij
hoort,
geven
Delft
heeft
bedacht.
scan
rapport
erbij
hoort,
geven
VvE’s
inzicht
in
hoe
hun
gebouw
erbij
staat.
Ook
laat
de
QuickScan
zien
welkemaatregelen
maatregelenzezekunnen
kunnennemen
nemenom
omenergie
energietetebesparen.
besparen.Wat
Watopvalt
opvalt
VvE’s
inzicht
in
hoe
hun
gebouw
erbij
staat.
Ook
laat
de
QuickScan
zien
welke
VvE’s
inzicht
in
hoe
hun
gebouw
erbij
staat.
Ook
laat
de
QuickScan
zien
welke
maatregelen
ze kunnen
nemen om
energie
te maatregelen
besparen. Wat
opvalt
aan het rapport is de overzichtelijkheid. Geen pagina’s vol letters, maar veel
symbolen
en kleuren
die duidelijk
maken
welke
kansrijk
aan
hethet
rapport
is de
overzichtelijkheid.
Geen
pagina’s
volvol
letters,
maar
veel
symbolen
enen
kleuren
diedie
duidelijk
maken
welke
maatregelen
kansrijk
aan
rapport
is
de
overzichtelijkheid.
Geen
pagina’s
letters,
maar
veel
symbolen
kleuren
duidelijk
maken
welke
maatregelen
kansrijk
zijn.
zijn.
zijn.
Inge van Beek is omgevingsmanager energietransitie VvE’s bij de gemeente. Ze hoopt dat de QuickScan VvE’s aan het denken zet: moeten we al iets
Inge
van Beek
is omgevingsmanager
energietransitie
VvE’s bijbij
dede
gemeente.
ZeZe
hoopt
dat dede
QuickScan
VvE’s
aan
hethet
denken
zet:
moeten
wewe
al al
iets
Inge
is omgevingsmanager
energietransitie
gemeente.
hoopt
QuickScan
VvE’s
aan
denken
zet:
moeten
doenvan
aanBeek
energiebesparing?
Waar beginnen
we mee?VvE’s
En wanneer?
“Niks doen
kan opdat
den duur
niet meer”,
zegt
ze. Tilburg
heeft
als
doel om
in iets
doen
aan
energiebesparing?
Waar
beginnen
we
mee?
En
wanneer?
“Niks
doen
kan
op
den
duur
niet
meer”,
zegt
ze.
Tilburg
heeft
als
doel
om
in
doen
aan energiebesparing?
beginnen
we24
mee?
wanneer?
“Niks
doen
kan op
denvan
duur
niet meer”, zegt
ze. Tilburg
alsuitstoot
doel omdan
in
2045 klimaatneutraal
te zijn. Waar
Dat betekent
over
jaar En
in de
gemeente
geen
uitstoot
meer
broeikasgassen
(zoals
CO2). Enheeft
als die
2045
klimaatneutraal
te te
zijn.
Dat
betekent
over
2424
jaar
in in
dede
gemeente
geen
uitstoot
meer
van
broeikasgassen
(zoals
CO2).
EnEn
alsals
diedie
uitstoot
dan
2045
klimaatneutraal
zijn.
Dat
betekent
over
jaar
gemeente
geen
uitstoot
meer
van
broeikasgassen
(zoals
CO2).
uitstoot
dan
nog niet is teruggebracht tot nul, dat er meer bomen zijn die CO2 opnemen. Van Beek: “2045 lijkt ver weg, maar dat is het niet.”
nog
niet
is teruggebracht
tottot
nul,
datdat
erer
meer
bomen
zijn
diedie
CO2
opnemen.
Van
Beek:
“2045
lijkt
verver
weg,
maar
datdat
is het
niet.”
nog
niet
is teruggebracht
nul,
meer
bomen
zijn
CO2
opnemen.
Van
Beek:
“2045
lijkt
weg,
maar
is het
niet.”
Het hele interview lees je op duurzamertilburg.nl onder ‘duurzaam Tilburg / deze Tilburgers gingen je voor.’
Het
hele
interview
lees
je je
opop
duurzamertilburg.nl
onder
‘duurzaam
Tilburg
/ deze
Tilburgers
gingen
je je
voor.’
Het
hele
interview
lees
duurzamertilburg.nl
onder
‘duurzaam
Tilburg
/ deze
Tilburgers
gingen
voor.’

TeamWijken
Wijken
Team
Team
Wijken

Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan
Heeft
u een
idee ofof
initiatief
voor
uwuw
wijk?
Neem
dan
Heeft
u een
initiatief
voor
wijk?
Neem
dan
contact
met idee
Team Wijken.
contact
met
Team
Wijken.
contact met Team Wijken.
U kunt ze bellen via telefoonnummer 14 013 of stuur
UU
kunt
zeze
bellen
viavia
telefoonnummer
1414
013
ofof
stuur
kunt
bellen
telefoonnummer
013
stuur
een
e-mail.
een
e-mail.
een e-mail.
Noordhoek
Noordhoek
Noordhoek
Robert Hornikx
robert.hornikx@tilburg.nl
Robert
Hornikx
robert.hornikx@tilburg.nl
Robert
Hornikx
robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van
Akkeren marc.van.akkeren@tilburg.nl
Marc
van
Akkeren
Marc
van
Akkerenmarc.van.akkeren@tilburg.nl
marc.van.akkeren@tilburg.nl
Binnenstad en Spoorzone
Binnenstad
enen
Spoorzone
Binnenstad
Spoorzone
Bart van Dalen
bart.van.dalen@tilburg.nl
Bart
van
Dalen
Bart
Dalen bart.van.dalen@tilburg.nl
bart.van.dalen@tilburg.nl
Chrisvan
Liebregts
chris.liebregts@tilburg.nl
Chris
Liebregts
Chris
Liebregts chris.liebregts@tilburg.nl
chris.liebregts@tilburg.nl

Van links naar rechts:
Van
links
naar
rechts:
Chris
Liebregts,
Bart van Dalen, Marc van Akkeren en Robert Hornikx.
Van
links
naar
rechts:
Chris
Liebregts,
Bart
van
Dalen,
Marc
van
Akkeren
enen
Robert
Hornikx.
Chris Liebregts,
Bart
van
Dalen,
Marc
van
Akkeren
Robert
Hornikx.

10 | Wijkkrant De Noordhoek

Activiteiten organiseren met subsidie van ‘Verrijk je Wijk’
Een plan voor een leuke activiteit met medebewoners van de wijk
of straat? Een idee om iets leuks te ondernemen met en voor anderen in de wijk? Voor ouderen? Voor kinderen? Voor iedereen?
Wist je dat je hiervoor een kleine subsidie kunt ontvangen van de
wijkraad?
Ieder jaar ontvangt Stichting
Wijkraad Noordhoek van de gemeente Tilburg in het kader van
‘Verrijk je Wijk’ een bedrag van
€ 1 per bewoner om te besteden
aan activiteiten van en voor bewoners. Alle inwoners van de wijk
Noordhoek kunnen hiervoor een
aanvraag indienen. Voor ontmoetingsactiviteiten ontvang je dan
een bijdrage van € 1 per deelnemende bewoner. Hoe je dit besteedt kun je zelf bepalen. De huur
van een barbecue, een springkussen voor de kinderen, alles kan
en mag. Een aanvraagformulier is
te vinden op de website van de
wijkraad bij het onderdeel Verrijk
je Wijk.
Omdat niet alle bewoners ieder
jaar een euro besteden, houdt de
wijkraad van dit budget geld over.
Dit wordt besteed aan activiteiten die door wijkbewoners worden georganiseerd voor anderen.
Voorbeelden hiervan zijn kerstattenties voor oudere wijkbewoners
of initiatieven zoals ‘ONS Soepje’

en de kaartenactie tijdens de eerste coronalockdown.
Naast het budget voor bewonersactiviteiten ontvangt de wijkraad
ook ieder jaar van de gemeente
een bedrag voor de eigen organisatie, waar vooral de vergaderingen van het bestuur, de wijkraad
en de redactie van de wijkkrant
van worden betaald, en wat organisatiekosten. Omdat de wijkraad
uitsluitend met vrijwilligers werkt
en er zuinig aan wordt gedaan
met deze subsidie, blijft ook hiervan geregeld iets over. Dit wordt
opgespaard om bij te dragen aan
initiatieven van anderen die belangrijk zijn voor de wijk. Recente
voorbeelden zijn een bijdrage aan
de lift van het wijkcentrum en een
bijdrage aan de schaaktafel in de
Kloostertuin. Heb je zelf ideeën
voor goede bestedingen dan horen wij dat graag!
Voor aanvragen van de activiteitensubsidie en/of ideeën voor
goede doelen in de wijk: mail naar
bestuur@wijkraadnoordhoek.nl.

Gezellige Burendag in de Dionysiusstraat.

Gerda van der Coelen
Wil Verheggen

Lida Bos
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RAAMVERHALEN
“Ik ga hier nooit meer weg”, zegt Maarten Meevis, die samen met
zijn vrouw Veronique eigenaar is van het bijzondere en unieke
pand aan Acaciastraat 23. Hun ontwerpbureau dat gevestigd is in
een voormalige bakkerij, dankt zelfs zijn naam aan deze stijlvolle
behuizing; Kinkorn, een verwijzing naar het in de jaren 60 populaire fabrieksbrood King Corn.
In 1932 gunde bakker Vorselaars
de opdracht voor de bouw van
zijn nieuwe bakkerij aan een aangetrouwde neef. Deze beginnend
architect Stef Barenbrug kreeg de
vrije hand en bouwde een pand
van grootstedelijke allure, verwant
aan de bouwstroming De Stijl. Het
is het enige pand in die stijl van
architect Barenbrug. Hij volgde
nadien vooral de Amsterdamse en
Delftse school, minder sober dan
de stijl van de 'Broodbakkery'. Het
is wel het bekendste werk van hem
gebleken. De vooruitstrevende
bakker had nietsvermoedend een
toekomstig rijksmonument laten
bouwen. Met de strak witgepleisterde gevel met compositie van
lijnen in de primaire kleuren rood,
blauw en geel springt het pand eruit in de Acaciastraat.

Langharige kunstenaar
Het brood werd verkocht in de
winkel in de voorruimte van het
hoekpand aan de Elzenstraat. Er is
60 jaar lang brood gebakken door
de bakkersfamilie Vorselaars, tot
de laatste bakker geen opvolging
kreeg. “Zo’n 20 jaar geleden werd ik
getipt door een kennis uit de buurt
over het naderende pensioen van
de bakker. We waren op slag verliefd op het pand, echt een droomlocatie, ik wilde het heel graag
huren. De oude ovens waren nog
steeds in gebruik tijdens de eerste
moeizame onderhandelingen met
de bakkersfamilie. Ze vroegen zich
natuurlijk af of die langharige kunstenaar de huur wel kon opbrengen,” zegt Meevis lachend.

Kinkorn
Uiteindelijk ging de familie Vorselaars akkoord en na acht jaar huren én lang aandringen op verkoop
konden ze twaalf jaar geleden het
pand eindelijk kopen. Er volgde
een ingrijpende restauratie. Een
flinke uitdaging om comfort te
creëren en toch zo veel mogelijk
oorspronkelijke elementen te behouden. De oude ovens en rijskast
bleven behouden, er werden zelfs
oorspronkelijke tegels bijgebakken,
een kostbare aangelegenheid. “We
hebben onderzoek gedaan naar
de originele kleuren van de fraaie
gevel om die zoveel mogelijk terug
te kunnen brengen. Uiteindelijk
heeft Café de Unie in Rotterdam
als voorbeeld gediend. Dat is in
dezelfde stijl gebouwd en geschilderd”. Niets verstoort de compositie van de voorgevel, daarom zijn
de stalen kozijnen met enkel glas
behouden en is er nergens een
bordje van Kinkorn en zelfs geen
bel te zien.

Maarten Meevis voor de broodovens.

Bron van inspiratie
“Het pand is voor ons en voor
onze klanten een bron van inspiratie. Veel van onze opdrachtgevers
komen veel uit de culturele sector
en dan is zo’n bijzondere behuizing een teken dat we geven om
historische waarde.” Ook tijdens
de dag van de architectuur komen
er altijd veel studenten en andere
belangstellenden kijken. Naast de
toevallige passanten die vaak even
stil staan voor het pand. Het is dan
ook zeker een omweg waard, dus
loop binnenkort gerust eens langs.
Fransje ter Doest
Chris Oomes

Heb je of zie je een bijzonder raam in de wijk, stuur dan
een mail naar: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.
Stijlvolle voorgevel van de 'Broodbakkery'.
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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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Politiek Tilburg stelt vragen over terrein rondom watertoren

Overzichtsfoto van het watertorengebied.

Wie langs het braakliggende terrein rondom de watertoren loopt,
ziet vooral het gras en onkruid weelderig groeien. Voor wijkbewoners en een aantal politieke partijen in de Raad is het tijd om
het gebied te gaan ontwikkelen. Om die reden zijn vragen gesteld
aan het Tilburgse college van B&W, in de hoop schot in de zaak te
krijgen.
Dat papier geduldig is kunnen actieve buurtbewoners van de Bomenbuurt onderschrijven. Uit gesprekken tussen de wijkraad en de
wijkwethouder (destijds Berend
de Vries) over dit onderwerp, eind
2019 en maart 2020, werden buurtbewoners onder druk gezet om zo
snel mogelijk de wensen voor het
gebied op papier te zetten, omdat

het anders te laat zou zijn om hier
nog rekening mee te houden. De
klankbordgroep pilot Omgevingswet Noordhoek, stelde vervolgens
binnen een aantal weken een document op met uitgangspunten en
stuurde deze naar de gemeente. De
genoemde spoed bleek van korte
duur: 1,5 jaar later is het nog steeds
wachten op een eerste reactie.

Dit trage tempo steekt raadsleden
van de fracties van de PvdA en Ons
Tilburg. Dat noopt ze nu vragen te
stellen aan het College, in de hoop
om zo weer schot in de zaak te
krijgen. Belangrijke punten hierbij
zijn waarom het zo lang duurt om
een reactie te geven aan actieve,
participerende buurtbewoners en
hoe het nu eigenlijk staat met de
invulling en ontwikkeling van het
braakliggende gebied.

traal staat. Een gebied dat autoluw
is en juist fietsen en bewegen extra
stimuleert en waar energieneutraal
en duurzaam gebouwd wordt. Nu
is het wachten op de beantwoording van de gestelde vragen. De
gemeente heeft hier doorgaans 4-8
weken voor nodig. Wordt vervolgd
dus.
Kevin Hordijk
André van Berlo & Chris Oomes.
De luchtfoto is gemaakt volgens de huidig

Wat betreft de wensen zoals deze
door de wijkinwoners op papier zijn
gezet: ze zien kortgezegd graag een
groene oase, waar ontmoeten cen-

geldende regels en met medewerking van
drone-pilot André van Berlo.

• Huishoudelijke hulp
• Tuinman of computerhul
• Privéchauffeur
• Bijles voor uw kinderen
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Met omwonenden bijpraten tijdens Spoorparkcafé
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW

park? Welke verwachtingen heb je
op korte en op lange termijn van
het Spoorpark? En ook willen we
weten of er zaken zijn die je graag
zou willen toevoegen aan het park?
Een reactie hierop kan ook per
mail verstuurd worden naar info@
spoorparktilburg.nl. Deze
wordt
Personeel
anoniem behandeld
en
verwerkt
Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN o
in de evaluatie. COMPUTER hulp of BIJLES voor uw
kind? Studenten uit uw wijk helpen
Verder komt degraag.
stand
van zaken
Uurtarief
slechts € 13,90.
www.tiptopstudent.nl
van de westzijde van
de woonWhatsapp /bel 06 1482 6000
toren aan bod en is er een korte
kennismaking met het nieuwe management van het T-Huis. Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor
vragen en opmerkingen. De avond
wordt afgesloten met een drankje.
Iedereen is van harte welkom!
Anja Eijkemans
Spoorpark

Zoekt u?

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

Schemer in het Spoorpark.

Met de versoepelingen die sinds september ingevoerd werden is
het weer mogelijk mensen uit te nodigen voor een Spoorparkcafé!
Deze staat gepland op woensdag 17 november, aanvang om 20.00
uur. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.30 uur.
De bijeenkomst vindt zoals altijd
plaats in het Spoorparkgebouw,



Afmeting 60 x 49

ingang via het park. Op de agenda
staat een evaluatie met omwonen-

den. Omdat het Spoorpark alweer
ruim 2 jaar geopend is, worden
tijdens deze avond aan hen vragen gesteld als: Wat is je sinds de
opening het meest bijgebleven?
Wat zijn positieve maar ook minder positieve zaken van het Spoor-

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

Uitnodiging bijeenkomst dementievriendelijke wijk
De Noordhoek vraagt aandacht voor dementie. Waarom? Omdat
het aantal mensen met dementie de komende jaren verdubbelt
en mensen steeds langer thuis blijven wonen. Daarom streven wij
naar een gemeenschap waar iedereen die geheugenproblemen of
dementie heeft of op andere wijze hiermee te maken heeft, zich
thuis voelt en onderdeel kan blijven uitmaken van onze wijk.
We beginnen met een startbijeenkomst op 6 december van 19.30
tot 21.00 uur in wijkcentrum In De
Boomtak, Boomstraat 81 waarvoor
iedereen van harte is uitgenodigd.
De inloop is vanaf 19.00 uur.
Op deze avond kun je alle vragen

stellen over geheugenproblemen
en dementie en gaan we met elkaar
in gesprek hoe we de wijk dementievriendelijker kunnen maken. Je
hoort mooie praktijkvoorbeelden
uit de wijk, maar ook van daarbuiten. Voldoende informatie en inspi-

ratie voor iedereen die een bijdrage
wil leveren aan een dementievriendelijke Noordhoek.

Meer informatie over een dementievriendelijke gemeenschap vind
je op www.dementievriendelijk.nl

Aanmelden
Aanmelden kan tot woensdag 1
december, per mail: rienvanbreda@contourdetwern, graag bij onderwerp vermelden: aanmelding 6
december. Het is ook mogelijk om
aan te melden per telefoon: 013
-5430920 of bij het wijkcentrum.
Even doorgeven aan het personeel
achter de bar en je staat op de lijst!

Werkgroep DVG De Noordhoek
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Omgevingsdialoog IKC De Elzen sleept zich voort
Op 19 oktober hebben de omwonenden van De Elzen, de Stichting
Kloostertuin en de wijkraad weer vergaderd met de initiatiefnemers van het Integraal Kind Centrum, het IKC. Er is dit jaar voortdurend contact geweest met de initiatiefnemers. De bezwaren
van de buurt zijn in een uitvoerige notitie neergelegd en informatief besproken met de toenmalige wethouder De Vries. Ook met
zijn opvolger is hierover contact geweest.
Tijdens de vergadering werd in
herinnering geroepen dat in de
koopakte van de Kloostertuin uit
1982 staat, dat de gemeente bij het
geven van een bestemming van
dit perceelsgedeelte “rekening zal
houden met de belangen van de
direct omwonenden”. De vraag of
daaraan is voldaan bij de groei van
De Elzen zal aan juristen moeten
worden overgelaten.
Bij eerdere contacten is uitgebreid
stilgestaan bij de geluidsbelasting

door het grote aantal kinderen
van De Elzen, plus de extra kinderen van de toekomstige kinderopvang die gepland is in de kapeltuin.
Een akoestisch onderzoek van Valersi Geluidbureau ging slechts uit
van de in eerste instantie 32 kinderen van de kinderopvang tussen
0-4 jaar. Eerder is toegezegd dat er
een nieuwe rapportage zou komen, maar daar is nog geen actie
op ondernomen. Als gebaar naar
de direct omwonenden is het aan-

tal kinderen inmiddels wel naar 24
verlaagd.
De parkeerdruk kwam voor de zoveelste keer weer aan de orde. Met
de uitbreidingsplannen moet worden voldaan aan de gemeentelijke
parkeernorm. Er komen hiervoor
17 parkeerplaatsen beschikbaar,
bedoeld voor het halen en brengen
van de kinderen. Op papier klinkt
dat goed, maar de meeste plaatsen zijn achter een hek en in de
parkeergarage van "De Worst” gesitueerd. Bijgevolg worden die parkeerplaatsen niet door de ouders,
maar door het onderwijspersoneel
gebruikt. Bij het halen en brengen
wordt er volop op de stoep geparkeerd en dat leidt tot onveilige situaties. De gemeente laat dit oogluikend toe.

Een belangrijk punt blijft het gastgebruik van de Kloostertuin. Het
gebruik van de Kloostertuin voor
de 640 kinderen van De Elzen is nu
al problematisch, struiken worden
vertrapt, de tuin verzandt. Het herstel van het groen is hierdoor niet
goed mogelijk, ook al komen er in
de schoolvakanties geen kinderen
van De Elzen en de BSO.
Kortom, er blijven genoeg gesprekspunten over voor verder overleg.
Er is een streven te komen tot een
constructieve overeenkomst, met
de mogelijkheid dat dat niet gaat
lukken. Wordt vervolgd.
Wil Verheggen

Wethouder Dusschooten opent Informatiepunt Digitale Overheid
Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben moeite met de digitale
communicatie van de overheid. Steeds meer zaken worden digitaal afgehandeld en fysieke loketten verdwijnen. De overheid ziet
daarin een essentiële taak én rol weggelegd voor de Bibliotheek.
Voor iedereen die wat hulp kan gebruiken is er nu het Informatiepunt Digitale Overheid. Zo’n extra vangnet blijkt hard nodig.
Dingen regelen met de overheid:
het gebeurt steeds vaker op de
computer, via internet. Dit is niet
altijd makkelijk. “Niet voor iedereen is zelfredzaamheid haalbaar
en daarom kun je iedere keer met
dezelfde vraag terugkomen bij het
Informatiepunt Digitale Overheid
in de Bibliotheek. Zo geven we invulling aan ‘samenredzaamheid",
legt directeur-bestuurder van Bibliotheek Midden-Brabant Peter
Kok uit. "Omdat iedereen mee
moet kunnen doen in de steeds
digitaler wordende samenleving

kunnen mensen met vragen over
overheidszaken terecht in de Bibliotheek."

Op weg helpen, meedenken en
doorverwijzen
Bij het Informatiepunt Digitale
Overheid kunnen mensen terecht
met vragen over bijvoorbeeld het
digitaal aanvragen van zorgtoeslag,
het doen van belastingaangifte of
het verlengen van een rijbewijs.
Maar ook voor het downloaden
van de Corona Check App en
toevoegen van het coronabewijs.

Speciaal opgeleide bibliotheekmedewerkers helpen mensen de juiste
informatie te vinden, denken mee
of verwijzen door. Als Bibliotheek
hebben we de missie om iedereen
mee te laten doen in de samenleving.

Loop eens binnen bij de
Bibliotheek
Het Informatiepunt Digitale Overheid in alle Tilburgse bibliotheken

is geopend tijdens service-uren.
Tijdens service-uren zijn er bibliotheekmedewerkers aanwezig bij
wie je terechtkunt voor informatie en advies. Ook kunnen mensen
binnenlopen bij een van de spreekuren. Het is niet nodig om een afspraak te maken of lid te zijn van
de Bibliotheek. Hulp is gratis. Kijk
voor meer info, de actuele openingstijden én spreekuren op
www.bibliotheekmb.nl/informatiepunt.
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COLUMN THEO VAN IERSEL

KRINGLÔOP
Agge dè leest, dènkte tèènemekaare bè oewèège ‘wè zuttie daor naa
wir oover schrèève?’.
Mar agge dan èfkes durdènkt isser zat oover te schrèève, want èègelek
is alles ene kringlôop. Nimt naa et hille lèève èn de netuur, de lènte, de
zoomer, de hèèrfst èn de wènter. Mar ok et zunneke èn de maon. Èn wè
dènkte van oe fiets. Ze jattenem èn enen dag laoter kundem dan op
Marktplòts wir trugkôope.
Èn oew pesjoen? Jaore lang hèdder vur betòld èn agge dan òn den
daotem zèèt kunder van gòn beure. Allêeneg is dè gin irleke kringlôop,
want ge krèèt nôot zovvel trug as dègger òn betòld hèt. Mar in feite ist
zôo, alles wè ge kunt bedènke, et heej ammel meej kringlôop te maoke.
Zôo ist ok meej ons èège. Ge kunt vort gerust stèlle dè we teegesworreg
ammel bèst reedelek de dinger kunne doen die we gèère wille. Dus wè
nuus kôope doede vort irder as vruuger. Toen didde langer meej alles
wègge in hèùs ha staon òf on oew lèèf ha. Mar teegesworreg kopte vort
veul irder en nuuw tòffeltje òf enen aandere jas. Èn umdègge ok vort et
besèf hèt dètter meense zèn die wè wèèneger te besteeje hèbbe as gij,
mar ok umdègge ont mieljeu dènkt èn nie hil oewen aafgedankte zooj
mar op de stòrt gooit, brèngdet spul dè nòg en bietje reedelek is vort nòr
de kringlôopwinkel. Want die zènner zat in Tilburg. Grôote èn klèntjes,
mar ok -èn tis nie te gelêûve- duure èn goejkôope. Ènt schonste van alles
is, agger dan tòch zèèt om oe spulle aaf te geeve, gaoder zèlf ok ònt
strèùne òf ge wè kunt vèène dèt oe wèl òn stao èn dègge kunt gebrèùke.
Dus kringlôop is en goej ding.

Uit Geerts
receptenboek
Schorseneren meer waarderen
Vergeten groente, armeluisasperges, keukenmeidenverdriet... Dat zijn de termen die je
tegenkomt als je op zoek bent naar de gebruiksaanwijzing van die modderige stengels.
Maar als ze eenmaal schoongemaakt zijn kun je er alle kanten mee uit. Probeer het
eens, best te doen, ook zonder keukenhandschoenen...
Schoonmaken:
Pak een ruime bak met een laagje water. Voeg daar een scheutje citroensap of azijn aan
toe. Zo ga je verkleuren tegen. Snij de kontjes van de schorseneren af en leg ze daarna in de
bak. Haal met een dunschiller de schil eraf. Spoel ze goed af. Snij ze desgewenst in kleinere
stukken. Bewaar ze onder water of verwerk ze direct.
Koken:
Kook ze in 8 tot 12 minuten beetgaar. Bereid intussen bechamelsaus:
verwarm enkele eetlepels boter met enkele eetlepels bloem en laat
deze roux op laag vuur in enkele minuten gaar, maar niet bruin
worden. Af en toe roeren. Giet hier dan, stapje voor stapje, melk bij,
totdat de saus de gewenste dikte heeft bereikt. Kruiden met wat
nootmuskaat en over de schorseneren gieten.
Puree:
Gaar tegelijkertijd ook een paar aardappelen. Dat kan prima in dezelfde pan. Giet af en
pureer beide groenten met een scheut melk en een klontje boter. Kruiden met nootmuskaat.
Dit bijgerecht is bij witte vis een echte aanrader.
Stoven:
Reken voor 4 personen op ongeveer 500-750 gram
schorseneren, 100 g spekjes en 2 middelgrote uien. Bak de
spekjes uit en fruit hierna de gesnipperde ui. Voeg hier een
scheutje water, de in stukjes gesneden schorseneren en een
klein scheutje citroensap aan toe. Laat dit 20 minuten zachtjes
stoven totdat de schorseneren gaar zijn.

Agge de deur ötlopt, oewe tèùn in òf gewoon de straot op, kèkt mar rond
et heej ammel meej kringlôop te maoke. Al et blad dèt òn de bôome zit
valter in de hèèrfst aaf èn ast lènte is groejeter gewoon wir aon.
Wè kringlôop betrèft hèkket nòg nie gehad oover et plèstik. Die böltjes,
duskes, flèskes èn aandere ròtzooj dieter gebrökt wòrt om alles te
verpakke. Meej en bietje goej fesoen zo dè bèst op en aander menier
kunne, mar de fabriekaante zèn te lamlèndeg om dè te doen. Dè kòst en
bietje meer gèld èn dan maoke ze minder winst èn wij meej zen ammòlle
aksepteere dè ok nògges, want we doener nòvenaant niks teege. Gaode
dan laoter ôot zwèmme in zeej, dan komde oewen èège plèstik wir
teege. Dès kringlôop, mar op de verkeerde menier. Dus daor moete we
wèt òn doen.
Den êenegste kringlôop waor ik nòg nie oover öt zèè, is die van
menèège. Kzèè gebôore, kweet dèk tòt naa toe gelèèfd hèb (èn bèst wèl
nòr mene zin) èn dèk nòg ôot dôod zal gaon (èn tis te hoope dè dè nòg
lang duurt), mar òf ik dan dernao wir opnuut gebôore wòr òf wir op en
aander menier trugkoom, dè weetek nòg nie. Ik zallet mar aafwòchte.
Houdoe war,
Teejooke.

Gratineren:
Stoof voor dit krachtige bijgerecht eerst in grote stukken gesneden schorseneren in 10-15
minuten halfgaar in bouillon. Vet een ovenschaal in en verwarm de oven voor op 180
graden. Doe de schorseneren een klein beetje van het stoofvocht in de ovenschaal en bedek
ze met een laagje pittige kaas. Gratineer dit in ongeveer 10 minuten goudbruin.
Roosteren:
Snijd hiervoor de schorseneren in schuine repen van zo’n 10 centimeter lang. Verwarm de
oven voor op 200 graden. Doe de schorseneren in een ovenschaal met een flinke scheut
olijfolie eroverheen en wat zout en peper, tijm of rozemarijn. Rooster ze in 20-30 minuten
goudbruin.
Bakken:
Doe wat (olijf)olie en/of boter in een pan en bak in stukjes
gesneden schorseneren op laag vuur in ongeveer 25 minuten
zacht en goudbruin. Afmaken met zout, peper en een klein
scheutje citroensap om een vet mondgevoel te voorkomen.
Tip: als je dit naast vis serveert is een klein beetje verse peterselie
erdoorheen ook niet te versmaden.
(bron: groentegroente.nl)

Eet smakelijk!
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Van steenhouwerij tot rijksmonument
sociaaleconomische ontwikkeling,
in het bijzonder de bloei van de
ambachtelijke nijverheid en tevens
als voorbeeld van de typologische
ontwikkeling van de werkplaatsen
voor de steenhouwerij. Het geheel
is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de
stedelijke omgeving. Met name het
toonzaalgedeelte is belangrijk vanwege de architectuurhistorische en
typologische zeldzaamheid.”

Het bijzondere pand aan de Langestraat.

Al wandelend door de Langestraat zien we op nummer 80 een opmerkelijk pand. Het is de voormalige toonzaal en kantoorruimte
van de bekende Tilburgse steenhouwerij van de uit België afkomstige Leander Petit (1841-1909). Via Breda kwam hij naar Tilburg,
waar hij in 1865 een steenhouwerij begon in de Stationsstraat. In
1910 verplaatste hij zijn werkplaats naar de Langestraat, naar een
bedrijfspand van bijzondere architectuur.
De firma L. Petit was gespecialiseerd in schoorsteenmantels,
grafmonumenten en beeldhouwwerken. In de stad staan nog veel
Mariabeelden van Petit. Zo staat er
een prachtig Mariabeeld tegenover
de vroegere pastorie in de Hoefstraat. Op de Tilburgse begraafplaatsen komen we ook verschillende grafmonumenten van Petit
tegen, waarvan sommige een rijksmonumentale status hebben. Een
mooi voorbeeld daarvan is de grafkapel van de familie Bogaers uit
1901 op de begraafplaats aan de
Bredaseweg. Dit is een neogotisch
gebouwtje, geheel met hardsteen
gebouwd, met aan de voorkant
een deur onder een spitsboog.

Het bedrijfspand van Petit aan de
Langestraat is ontworpen door
architect Frans de Beer. Aan de
straatkant zien we de oude toonzaal. Het gebouw is bijna vierkant
met een rechthoekige voor- en zijgevel. Het bestaat uit twee lagen
en een plat dak met een geknikte
gootlijst. De voorgevel is bekleed
met baksteen en natuursteen, met
in het midden een halfrond boograam, bestaande uit een rechthoekige raampartij met vier bovenlichten van glas-in-lood. Op de eerste
verdieping zien we aan de voor- en
zijgevel vijf smalle raampartijen.
De linker zijgevel is helemaal blind.
Rechts van de voorgevel geeft een
ijzeren poort toegang tot het ge-

bouw. Er waren in oorsprong ook
een paar losse bijgebouwen, maar
die zijn afgebroken.
De Rijksgebouwendienst waardeert het pand als volgt: “De steenhouwerij is van algemeen belang.
Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een

Het grafmonument van Familie Bogaers.

Het pand wordt nu bewoond door
Theo Hagemeier en Nel Pelkmans.
Theo heeft er zijn Interieur Adviesburo. Nel geeft les aan het Beatrix
College. In 1999 heeft Theo het
pand gekocht. Het was in slechte
staat, geen riolering of gas. De verbouwing/renovatie werd gestart
in september met behoud van alle
authentieke elementen en in januari 2000 kon het worden bewoond.
In 2004 kwam Nel erbij wonen. De
voormalige toonzaal heeft nog enige tijd als galerie dienstgedaan. Het
is een fraaie ruimte die onderdak
biedt aan kunst, er staat een piano
en een cello, het is een pand waar
muziek in zit.
Leander Petit heeft met zijn steenhouwerij een duidelijke stempel op
de stad achtergelaten.
Wil Verheggen
Jaap van den Dries
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Workshops theater en zang bij In De Boomtak
Is theater maken of zingen iets voor jou? Kom dinsdag 14
december naar de kennismakingsworkshops bij wijkcentrum
In De Boomtak. Er zijn 2 aparte workshops op deze avond. Van
19.00 -19.45 uur maak je kennis met theater, daarna met zang van
20.00 -20.45 uur. Je kan met beide workshops meedoen.
Eerdere ervaring met theater of
zingen is oké, maar is niet nodig.
Het gaat om een laagdrempelige
kennismaking. Wie enthousiast is
kan zich na afloop van de workshops meteen opgeven voor de
korte cursus voor theater of zang,
die in januari 2022 van start gaan.
Meer informatie hierover krijg je
tijdens de workshops.

Workshop theater
Durf jij jezelf te laten zien? Gewoon
er zijn en bewegen? Allemaal zonder Instafilter? Theatercoach Lynne Kuijer gaat in de theaterworkshop uit van wie JIJ bent. En wat
voor theater jij zelf graag wil maken. Ook leer je hoe theater nou
eigenlijk werkt, met grappige of
juist serieuze theateroefeningen.

In de cursus vanaf januari gaan
de deelnemers zelf thema's verzamelen en korte scènes maken.
Met geloofwaardig en waarachtig
spel. En werken ze toe naar een
eindpresentatie in het wijkcentrum. Dus, leg je grootse kostuums
klaar, voel de kleine mimieken in je
snoet. Alles is bruikbaar. Let op: de
theaterworkshop is vanaf 12 jaar.
Workshop zang
Iedereen kan zingen! Zangeres en
vocal coach Marieke van Middelkoop gaat aan de slag met klank
maken, je lijf gebruiken bij het

zingen en de interpretatie van een
liedje. Zingen is niet alleen leuk,
het is letterlijk ook goed voor je!
Bij zingen maak je geluksstofjes
aan en voel je je meer ontspannen. Genieten van zingen en op
een vrije manier je stem gebruiken
staat voorop bij deze workshop.
De deelnemers gaan bij de cursus
ook werken aan een solonummer,
dat ze op een slotpresentatie laten
horen. Dit is bij de workshop nog
niet nodig: hier maken de deelnemers gewoon kennis met lekker
samen zingen. Let op: de zangworkshop is vanaf 16 jaar.

De workshops zijn gratis toegankelijk, even opgeven is wel nodig vanwege het maximum aantal deelnemers. Mail hiervoor naar: scprojects013@gmail.com

Kinderactiviteiten bij In De Boomtak
Sinds 1 september zijn er tal van
kinderactiviteiten bij In De Boomtak. Elke woensdag een leuke,
creatieve, actieve of culinaire activiteit voor kids vanaf 4 jaar. In
de herfstvakantie was het hele-

maal druk! Met maar liefst 40 kids
gingen we op woensdagmiddag
zeepjes en slijm maken en koekjes
versieren. Ook staat er nog een
spooktocht in de kloostertuin op
de planning.

Wil je ook een keer meedoen? Check dan vooral Instagram
en Facebook @wijkcentrumindeboomtak!

Studio voor grafisch ontwerp

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

Ontwerpstudio Karel & Linda

Veemarktstraat 34

� 013 470 03 55

 @karelenlinda

5038 CV Tilburg

� studio@karelenlinda.nl
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Wijkcentrum
In De Boomtak

Reserveringen:
Openingstijden:
Dagelijkse activiteiten:

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

Maandag
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
08.30 - 20.30

office@deboomtak.nl
raadpleeg 013 - 5430920
Prikpost Diagnovum en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

Donderdag
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (tweede maandag van de maand)
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

09.30 - 10.45
10.00 - 12.00
10.30 - 12.30

Yoga
Bestuur In De Boomtak (1x per 2 weken)
Vergadering Bestuur Noordoek

13.00 - 16.00
14.00 - 17.00
19.00 - 20.00
19.30 - 20.30

Fietstocht (tweede donderdag van de maand)
Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
Damclub (jeugdafdeling)
Dutch Celtic Dance Academy

(eerste donderdag van de maand)

Dinsdag
10.00 - 12.30
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
14.00 - 16.00
17.30 - 19.00
20.00 - 23.30

Schilderles Fiona van Rossem
Wijkwandeling
Moedergym
Het Kiemuur (RIBW)
De Eeterij In De Boomtak
Biljartvereniging De Boomtak

Vrijdag

Iedere dinsdag is de Buurtkeuken geopend

14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Handwerkmiddag
Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)

Keuze uit twee verschillende gezonde, huisgemaakte, lekkere maaltijden.*

Zaterdag
Woensdag
09.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
19.30 - 22.30
20.00 - 22.30
20.00 - 22.00
20.00 - 21.30

Computercursus
Biljartvereniging Bomstraat 81
PC-EHBO
Sportschol Le Granse, Junior Jitsu
Redactievergadering wijkkrant (1x per maand)
Darten
Biljartclub 't Lapke (oneven weken)
Wijkraad (vierde woensdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

10.30 - 11.30
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
14:00 - 14:45
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
13.00 - 17.00

Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Zumba Family (eerste zaterdag van de maand)*
Zumba Gold (eerste zaterdag van de maand)*
Zumba Fitness (eerste zaterdag van de maand)*
Repair Café (derde zaterdag van de maand)

Maandag t/m donderdag
10.00 - 17.00

Karin Schell, op afspraak
(06 - 42148875 Medische pedicure)

Maandag, dinsdag en woensdag
10.00 - 17.00

Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern
(06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl)

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 9.30

Prikpost Diagnovum

Contact buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com

* Aanmelden voor deze activiteiten kan via telefoon/app naar
06-81595316 of mail naar scprojects013@gmail.com.

Activiteiten november & december
Kids van 4 t/m 12 jaar:
3 november
10 november
24 november
1 december
3 december
8 december
15 december

14:00-15:00 & 15:30-16:30
14:00-15:00 & 15:30-16:30
14:00-15:00 & 15:30-16:30
14:00-15:00 & 15:30-16:30
16:00-18:00
14:00-15:00 & 15:30-16:30
14:00-15:00 & 15:30-16:30

Meld je aan!
Alle leeftijden:

Sleutelhangers maken
Dromenvanger maken
Sint Knutselen
Pepernoten bakken
Sintfilm kijken
Slingers maken
Snowglobe maken

14 november
28 november

15:00-17:30
14:00-16:00

Sint & Piet op bezoek in de boomtak
Pietenparcours in de kloostertuin

Vanaf 18 jaar en ouder:
5 november
17 december

20:00-22:30
18:00-22:30

Tilburgse Pubquiz 18+
Buurten & Koken

		Kookworkshop, diner en borrelen

19 december

14:00 - 18:00

Buurtborrel

Kids van 7 t/m 12 jaar:
12 november 19:00-21:00
Kinderdisco
26 november 16:00-18:30
Kids die Koken - Kookworkshop voor kids
10 december
18:00 - 21:00
Winter Wonder Gala
		(kinderdisco met diner in gala)

Doe je mee? Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden
via scprojects013@gmail.com of telefoon/app: 06 81595316.
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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!
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