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WasteTime brengt 
afvalverzamelaars bij elkaar

Zoals ieder jaar brengt de gemeen-
te kerstverlichting aan in de bin-
nenstad. Het leek wel alsof het dit 
jaar eerder was dan normaal. Geen 
wonder, we snakken met zijn allen 

naar een beetje sfeer en gezellig-
heid, nu ons dit door de corona-
maatregelen toch voor een deel 
wordt ontnomen. Maar ook naast 
deze verlichting zijn er nog veel 

meer plekken die ’s avonds een 
beetje licht in de duisternis bren-
gen. Loop eens een rondje door de 
buurt. De bewoners van de Diony-
siusstraat brachten sfeervolle licht-
bollen aan, op het Hagelkruisplein 
staat weer een mooie kerstboom 
te pronken en het Spoorpark is na-
tuurlijk ook weer sprookjesachtig 
verlicht. Maar ook de Concertzaal 

heeft mooie kleuren aangebracht, 
vanwege het 25-jarig bestaan en de 
gebakskraam op het Pieter Vreede-
plein is weer een vertrouwd beeld 
in deze decembermaand. Laat je 
onderdompelen in de fijne don-
kere-dagen-voor-kerstmis-sfeer en 
maak er mooie feestdagen van!  

 Chris Oomes

De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken. De periode 
waarin iedereen het binnen weer gezellig maakt, de kaarsjes aan-
gaan en de kerstbomen worden opgetuigd. Maar ook buiten is het 
mooi verlicht.

Hartverwarmende verlichting op de vijfsprong.

Meer licht in de duisternis
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 8 januari naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Lange tijd waren de ramen van het pand aan de Watertorenstraat 
dichtgeplakt. Alleen de gevelreclame trok nog aandacht. Prise 
d’Eau hangt er prominent. Geen verwijzing naar de golfbaan, 
maar naar gebotteld Tilburgs bronwater. Maar dat komt nu alleen 
nog uit de kraan. Wat gebeurt er dan wel? De ramen zijn weer 
vrijgemaakt, nieuwsgierig kijken alle buren en wandelaars naar 
binnen, nieuwsgierig zijn wij ook, wij gingen langs bij de nieuwe 
gebruikers. 

Weer binnenkijken bij Prise d’Eau

Het pand is tegenwoordig in ei-
gendom van Brabant Water. Het 
hoort bij de rest van de locatie: de 
watertoren zelf, de gebouwen er-
naast en het braakliggende terrein.  
Er is nog steeds niks bekend over de 
toekomstplannen voor de locatie.  
De gebouwen zijn in gebruik als 
antikraak. Het Prise d’Eau-pand 
aan de Watertorenstraat wordt nu 
op de begane grond gebruikt als 
atelier. Vier kunstenaars hebben er 
een ruimte om te werken.  

Tyas D’Hont (27 jaar) studeer-
de eerst voor leraar Engels, maar 
dat beviel niet helemaal. Hij ging 
vervolgens vormgeving studeren 

bij Fontys: ArtCoDe. Een veelzij-
dige opleiding over onder andere 
grafisch ontwerp, fotografie, film 
& animatie, ruimtelijk ontwerp, 
hout- en metaalbewerking. Tyas 
maakt ontwerpen om onderwijs 
passender te maken voor mensen 
met ADHD. Bijvoorbeeld de Di-
ploma-dispenser of de Goed-ge-
daan-doos, methodes om grote 
onderwijstrajecten op te knip-
pen in kleinere stappen. Na elke 
stap komt er een diploma uit de 
dispenser. Zo worden de grote-
re trajecten meer werkbaar voor 
mensen met een wat kortere aan-
dachtsspanne. Tyas studeert begin 
komend jaar af. Daarna wil hij nog 

met hout werken, bijvoorbeeld als 
meubelmaker.

Tom Heintz (28) is afgestudeerd 
docerend theatermaker, niet Art-
CoDe, maar wel bij Fontys Hoge-
school voor de Kunsten. Hij werkt 
veel met licht, hij wil licht het ver-
haal laten vertellen. Het zit ergens 
tussen design en theater in. Tom 
werkt veel samen met atelierge-
noot Jolein Kop (26). Zij is twee 
jaar geleden afgestudeerd aan Art-
CoDe en houdt zich vooral bezig 
met ruimte rond objecten. 
Op zich wat abstract allemaal. 
Gelukkig hebben ze een concreet 
project dat het wat verduidelijkt of 
nog gaat verduidelijken. Ze mogen 
aan de Korvelseweg drie kunstob-
jecten maken. Ze gaan kunstin-
stallaties maken waarin passanten 
dromen kunnen horen van an-
deren terwijl ze omringd worden 
door de wolken. Nog steeds te 
abstract? We zullen het verduide-
lijken als ze zover zijn in de Korvel.
Daarnaast werken ze beiden als 
scenograaf (vormgever) voor een 
voorstelling op theaterfestival Ce-
ment. Ze maken een lichtinstal-
latie voor de voorstelling ‘Bram 
vindt ruimte’ van Bram van Hel-
den. Cement is maart 2022 in Den 
Bosch te bezoeken.

Laurien Schrooten (25) maakt de 
vier compleet. Zij is social desig-
ner, ze ontwerpt oplossingen voor 
maatschappelijke problemen. Zo-
als het taboe rond de dood en het 

afscheid, de uitvaart. Ze heeft een 
workshop opgezet waarin mensen 
hun eigen uitvaart kunnen ont-
werpen. Ze heeft drie varianten be-
dacht. Een workshop voor op festi-
vals, een educatieve variant en een 
workshop voor echte uitvaarten. 
Met humor, ironie en contradictie 
geeft Laurien je een andere kijk op 
de uitvaart en de dood. De work-
shop is vindbaar via de hashtag 
#yodo (you only die once).

Voorlopig vullen zij de onderste 
verdieping met kunstzinnigheid. 
Digitaal zijn ze vindbaar op: www.
tomheintz.eu, www.joleinkop.com 
en www.laurienschrooten.nl. Maar 
als het weer mag, nodigen ze ieder-
een van harte uit om eens langs te 
komen. Als de gordijnen open zijn, 
ben je welkom. 

+   Laurens Elzinga

Tyas, Laurien, Jolein en Tom in hun atelier in de Watertorenstraat. 
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gram. Zelfs in Australië en Canada 
hebben we deelnemers.”

Gratis grijpers
“Iedereen is welkom om zich aan te 
melden, er zit geen druk achter, je 
kunt gaan wanneer je wilt en een 

Betrokken wereldburger Sjef Ak-
kermans zamelde al langer afval in 
toen hij vorig jaar maart samen met 
zijn zoon Sander de website voor 
WasteTime opzette om zichtbaar 
te maken wat inzamelaars doen 
voor hun leefomgeving en zo meer 
mensen te stimuleren om mee te 
doen. “Maar", zegt Sjef, "websites 
worden niet meer zo vaak bezocht. 
Alles gaat tegenwoordig met apps, 
daarom ontwikkelde Sander een 
app, die sinds september beschik-
baar is.” Het doel van de nieuwe 
app van WasteTime is om mensen 
bij elkaar te brengen die graag sa-
men willen inzamelen en om elkaar 
te kunnen ondersteunen.

Nieuwe app
In de app kun je zien waar al deel-
nemers actief zijn in jouw omge-
ving en jij aan kunt sluiten om sa-
men zwerfafval in te zamelen. Of je 
maakt je eigen gebied aan. Je kunt 
melden hoeveel liters je hebt ver-
zameld en foto’s plaatsen van 'de 
buit'. Sjef laat in de app foto’s zien 
van een hond naast een afvalzak. 

WasteTime brengt afvalverzamelaars bij elkaar

Afvalinzamelaars kom je in alle verschijningsvormen tegen, van 
jong tot oud, uit alle lagen van onze samenleving. Het zijn mensen 
die betrokken zijn bij de wereld om zich heen en die de omgeving 
een stukje mooier willen maken. Helaas is de hoeveelheid afval die 
door bedrijven en particulieren overal achteloos gedumpt wordt 
eindeloos, dus er is genoeg te doen. Het platform WasteTime helpt 
om dat probleem aan te pakken.

halve zak is ook prima, het gaat 
niet om het volume maar om de 
kwaliteit en inzet."
Als je vragen hebt kun je ze ge-
woon stellen via de app, daar staat 
een contactformulier. Via de web-
site, maar ook via de App Store 
kun je de app downloaden. En op 
de website van de gemeente kun je 
gratis grijpers en zakken aanvragen. 
www.tilburg.nl/actueel/projecten/
tilburg-schoon/

Verspil geen tijd, meld je aan
In onze wijk zijn nu nog geen men-
sen aangemeld in de app, maar Sjef 
ziet als buurtbewoner wel dat er 
regelmatig opgeruimd wordt, dus 
er moeten er wel inzamelaars ac-
tief zijn. Naast natuurlijk de ploeg 
in het Spoorpark, waarvan Sjef ook 
deel uitmaakt. Dus buurtgenoten, 
jullie zijn van harte uitgenodigd 
om je aan te melden in de app en 
mee te grijpen voor een schonere 
wijk! www.wastetime.nl

 Fransje ter Doest 
 Han van den Berg

“Een deelnemer van het eerste uur, 
Rard Denissen, actief in- en rond-
om Berkel-Enschot, trekt er samen 
met zijn hond op uit. Duizenden 
liters heeft hij al ingezameld.” Zo 
stimuleren de deelnemers elkaar 
en inspireren hopelijk nieuwe en-
thousiaste deelnemers. Op de app 
is te zien dat er al ruim 83.000 liter 
is verzameld in 3458 zakken.

Schonere wereld
“Alle dagen van de week zijn we 
actief, alleen of in groepsverband, 
met grijper in de hand of slechts 
met handschoenen, wandelend 
met de hond of doelgericht met 
een zak op pad. Samen is het gezel-
liger én veiliger. We krijgen meestal 
mooie en lieve reacties, maar soms 
ook vervelende helaas." Er zijn mo-
menteel 198 deelnemers aange-
meld. “We kregen ook aanmeldin-
gen uit het buitenland. Daarom is 
de app inmiddels vertaald naar het 
Engels, Duits, Frans, Pools, Zweeds 
en Fins. Het buitenland bereiken 
we door Nederlanders die daar wo-
nen, maar ook via Twitter en Insta-

Sjef Akkermans toont de app van WasteTime.
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

M. Gommers

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

www.fysio-hartvanbrabantlaan.nl

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48 
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg  
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De gezichten achter de vrijwilligers 

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief op allerlei terreinen. 
In het buurthuis, bij de wijkkrant, in het buurtpreventie-
team, de wijkraad, bij de organisatie van een activiteit. En dit 
is maar een greep uit de lijst. Belangeloos zetten zij zich in 
voor de wijk. Wie zijn dit zoal? In elk nummer laten we een 
vrijwilliger aan het woord komen. Deze keer maken we kennis 
met Ad van den Hout.

Van voor de oorlog
Ad is geboren op 7 mei 1940 in de 
wijk Groeseind in Tilburg en is dus al 
81 jaar oud. Van zijn 14e tot zijn 35e 
heeft hij in de textiel gewerkt. Daar-
na tot zijn 60e jaar in een distributie-
centrum. Ad is toen met een goeie 
regeling de VUT in gegaan. Voordat 
ze naar de Pijnboomflat gingen heb-
ben ze veertig jaar in de Sparren-
straat gewoond. Toen ze drie jaar Via via word ik attent gemaakt op 

een actieve buurtbewoner. Het is 
Ad van den Hout die als vrijwil-
liger, samen met een aantal me-
debewoners, de omgeving van de 
Pijnboomflat aan de Hart van Bra-

bantlaan schoonmaakt. Sinds hij 
dertien jaar geleden, samen met 
zijn vrouw Corrie, hier is komen 
wonen is hij begonnen met vegen 
en rommel opruimen.

in de Pijnboomflat woonden kreeg 
hij tijdens de nieuwjaarsreceptie 
het verzoek of hij "voorzitter" van 
het veegclubje wilde worden. Dat 
clubje bestaat uit zes mensen die 
elke eerste dinsdag van de maand 
rondom de flat aan de slag gaan. Ad 
is overigens niet de oudste van het 
groepje, want dat is iemand van 92 
jaar! Hijzelf gaat ook nog vegen en 
opruimen als hij er zin in heeft, op 
zoek naar peuken, blikken, flesjes of 
hondenpoep als die er ligt.

In beweging blijven
Ad is duidelijk een man die, on-
danks zijn leeftijd, geen gebrek 
heeft aan energie. Hij heeft al  
48 keer de Vierdaagse van Nijmegen 
gelopen. Ondanks dat hij inmiddels 
twee nieuwe knieën heeft wil hij 
heel graag de 50 halen en baalt hij 
ervan dat het evenement al twee 
keer uitgesteld is. Ad loopt ook 
wel eens een rondje ringbanen van  
13 kilometer, of hij gaat te voet naar 
Eindhoven. Ook de Kennedymars 
van 80 kilometer heeft hij meerdere 
keren gelopen. Naast deze activitei-
ten zingt hij ook nog in het 'koorke 
van Kees Peek' in de kerk van het 
Goirke voor rouw- en trouwdien-
sten. Vanwege corona ligt dat al een 
tijd stil en daar baalt hij van want... 
stilzitten op de bank, daar moet hij 
niet aan denken.

 Clemens Audenaerd
 Han van den Berg

Ad van den Hout, actieve vrijwilliger van de Pijnboomflat.

Het alternatief voor de sportschool

Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

we zitten ook in de Spoorzone

• Begeleiding op maat

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328  |  5038 GH Tilburg  |  www.totaal-vitaal.nl

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.
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Fietsenwinkel Van de Klundert is al sinds 1935 gevestigd aan het 
Watertorenplein. Opa Christ van de Klundert startte destijds de 
winkel, die een begrip zou worden in onze buurt. Nadat opa Christ 
vroegtijdig kwam te overlijden nam zijn vrouw de winkel tijdelijk 
over. Totdat hun zoon en naamgever, Ton van de Klundert, de win-
kel overnam. In 2006 ging de winkel weer over van vader op zoon. 
Chris van de Klundert en zijn vrouw Monique zitten sindsdien aan 
het stuur. Ondertussen draait alweer een nieuwe generatie warm, 
techneut Jochem van de Klundert is er bijna klaar voor.

Laatste rondje voor fietsfamilie Van de Klundert

Maar helaas niet meer aan ons 
Watertorenplein. Het werd steeds 
lastiger het personeel over twee 
filialen in te plannen. Ook de ge-
zondheid van Monique laat iets te 

wensen over. Dus moest de fietsfa-
milie reorganiseren. De keuze voor 
het Paletplein was niet heel moei-
lijk. Financieel is het voordeliger, de 
locatie aan het Paletplein is beter 

te bereiken en heeft altijd veel aan-
loop en bovendien ligt het winkel-
centrum ongeveer in het midden 
van Tilburg. Monique: “Het was 
kiezen tussen een buurtwinkel, 
niks mis mee overigens, of een win-
kelcentrum. Bij het Paletplein is het 
simpelweg drukker.”

Alle service, producten en perso-
neel gaan mee naar het Paletplein, 
met uitzondering van de pakket-
dienst. Alle klanten kunnen ook 
mee, want er is een gratis ophaal-
service. Elke dinsdag tot en met 
vrijdag tussen 8.30 uur en 11.00 uur 
kun je de fiets gratis laten ophalen. 
Wil je de fiets daarna weer thuis-
bezorgd hebben, dan betaal je een 
kleine vergoeding. Zij zijn telefo-
nisch bereikbaar op 013-4674730. 

Wat er met het pand aan het Wa-
tertorenplein gaat gebeuren weet 
Monique niet. Zelf verhuizen ze 
naar Sprang-Capelle voor meer 
groen, rust en ruimte. Het win-
kelpand met bovenwoning is ver-
kocht. “Er gaan verhalen rond over 
een nieuwe winkel of appartemen-
ten, maar dat zijn echt geruchten, 
we weten het nog niet. Het is aan 
de nieuwe eigenaar.” De winkel 
is per 24 december gesloten, tot 
maart hebben ze de tijd om te ver-
huizen. Daarna gaat de deur defini-
tief dicht.
De familie Van de Klundert wil alle 
trouwe klanten bedanken voor de 
fijne tijd in de Bomenbuurt. 

+   Laurens Elzinga

Monique van de Klundert in het filiaal aan het Watertorenplein. 

Wij willen Van de Klundert bedanken voor de advertenties 
in onze wijkkrant, de jaarlijkse sponsoring van de Hagelkruis 
kerstboom en natuurlijk alle geplakte banden. 

Natuurlijk gaan we deze bijeen-
komsten opnieuw organiseren, 
zodra de omstandigheden het 
toelaten. Om het project Demen-
tievriendelijke Gemeenschap De 
Noordhoek in onze wijk leven-
dig te houden zullen er op klei-

Door de aanscherping van de coronaregels kunnen de bijeenkom-
sten ‘Pilot Omgevingswet’ en ‘Dementievriendelijke Gemeen-
schap De Noordhoek’ in ons wijkcentrum In De Boomtak niet 
doorgaan. 

Uitstel bijeenkomsten Omgevingswet en DVG De Noordhoek

ne schaal prikacties gehouden 
worden. Denk aan flyeren bij ons 
wijkcentrum en het betrekken 
van wijkondernemers. Voor wie al 
wat meer wil weten over de pilot 
Omgevingswet kan de wijkvisie 
2020-2040 bekijken via www.stich-

tingnoordhoek.nl/de-noordhoek-
in-de-toekomst. Deze is gemaakt 
door onze wijkbewoners in samen-
werking met de gemeente Tilburg.

Tegen de tijd dat beide publieksbij-
eenkomsten weer kunnen plaats-
vinden, word je hier natuurlijk via 
de wijkkrant opnieuw voor uitge-
nodigd. 
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Het Paleis-raadhuis is toe aan zijn vierde bestemming. Oorspron-
kelijke bestemming was een paleis voor Koning Willem II. Omdat 
hij voortijdig stierf, bood het bijna een eeuw lang onderdak aan 
onderwijs op stand. Daarna werd het het stadhuis van Tilburg. In 
2021 werd gezocht naar een nieuwe functie en invulling van het 
Paleis. Alles kan en mag, als de Tilburgers het maar zien zitten, én 
als het maar past bij de visie rondom het nieuwe plein: het Stads-
forum.

Koning Willem II koos voor een bui-
tenverblijf in de trant van een Engels 
kasteel in zijn dierbare stad Tilburg. 
Hij legde op 13 augustus 1847 zelf de 
eerste steen voor zijn geliefde bouw-
project. Maar, helaas stierf de koning 
enkele weken voor het werd opge-
leverd. Na jaren van leegstand werd 
het gebouw geschonken aan de 
gemeente Tilburg. Onder één voor-
waarde: er moest een Rijks Hogere 
Burger School gevestigd worden 
met de naam van de koning: Rijks-
HBS Koning Willem II. De beroemd-

ste leerling was Vincent van Gogh in 
het schooljaar van 1866. Maar er wa-
ren meer leerlingen die het later ver 
zouden schoppen: architecten en 
wethouders in spé (Leo Goijaerts), 
en textielfabrikanten (J.J. de Beer en  
L. van Dooren) liepen samen met 
Vincent over het schoolplein.

In 1934 zag de gemeente er wel een 
mooi representatief stadhuis in en 
werd het in twee jaar ingrijpend 
verbouwd, zowel intern als extern. 
Binnen kwamen in Art deco stijl 

vergader- en trouwzalen. Ook de 
gevel werd ingrijpend aangepast: 
de ramen en de kantelen werden 
geplaatst. Eigenlijk had Tilburg even 
twee stadhuizen. Deze dus, én het 
stadhuis op de Markt dat in 1971 ten 
prooi aan de cityring werd gesloopt.

Met de functies van het Paleis ver-
anderde het plein mee. Eerst was 
er een bosachtige omgeving tussen 
Paleis en Heikese kerk. Toen de HBS 
in stadhuis veranderde werd de tuin 
vervangen door een rechthoekige 
vijver met fonteinen. Veel Tilburgers 
smelten nog van weemoed en ver-
kiezen die vijver boven de fontein 
van Beljon die nu het Willemsplein 
siert. De parkeerkelder die onder 
het plein werd aangelegd kan met 
de komst van het Stadsforum weer 
worden gedempt. Ook de Maaw-
muur komt lelijk in de weg te staan 

op het nieuwe Stadsforum.
De laatste jaren werd het gebouw 
nauwelijks benut, op enkele trouw-
plechtigheden en een enkele ver-
gadering na. Een werkgroep orga-
niseerde daarom in 2021 allerlei 
activiteiten om nieuwe invullingen 
te verkennen. Tijdens deze activi-
teiten hebben Tilburgers weer kun-
nen genieten van de monumentale 
inrichting en herinneringen kunnen 
ophalen in hún trouwzaal, destijds. 
Komend jaar zal de gemeenteraad 
een beslissing nemen over de defi-
nitieve bestemming. Op de agenda 
van Palace to Be kun je volgen wat er 
nog aan activiteiten gepland staat, 
zoals een kerstroute op 24 decem-
ber 2021. (stadsmuseumtilburg.nl/
nieuws/agenda-palace-to-be/).

+   Chris Oomes
Ansicht Regionaal Archief Tilburg

De kleur van de gevel verandert door schijnwerpers van tijd tot tijd. Zo was ie vorig jaar robijnrood (hart onder de riem vanwege de moeilijk periode van de coronacrisis), 
blauw in oktober 2020 (viering van 75 jaar Verenigde Naties). Vanaf eind november 2021 is het Paleis Raadhuis oranje (aandacht voor het stoppen van geweld tegen vrouwen).

Laatste rondje voor fietsfamilie Van de Klundert
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Manoe Ruhe is projectleider bij de gemeente. Ze begeleidt sinds 
december 2020 de ontwikkeling van de nieuwe woontoren bij het 
Spoorpark. Hiervoor werkt ze samen met Roozen van Hoppe, Stichting 
Spoorpark en omwonenden. 

“In overleg met de omgevingscommissie hebben we het eerste ontwerp 
aangepast tot wat er nu ligt. Wat mij betreft een ontwerp om trots op 
te zijn. De toren staat op zichzelf: het heeft een heel eigen identiteit, zo 
tussen de recht-toe-recht-aan-gebouwen. In de eerste plannen zou deze 
toren ook rechthoekig worden. De plaats van de toren was toen ook 
nog dichter bij de flat De Grote Eik. In het huidige ontwerp is er meer 
ruimte, zonder dat het afbreuk doet aan de aansluiting op het Spoor-
park. Ook is de vorm van het gebouw aangepast. We hebben echt een 
kwaliteitsstap gemaakt. 

Belang van de buurt
De omwonenden reageerden enthousiast op de plannen. Zij zijn betrok-
ken bij de ontwikkeling en worden steeds geïnformeerd. In het begin 
was het idee dat de toren in het Spoorpark zou komen, maar daar wa-
ren veel mensen op tegen. Daarom komt de toren nu op het einde van 
de Hazelaarstraat. En we hebben nauw contact met de bewoners van 
De Grote Eik. Zij geven ons tips en hebben bijvoorbeeld vragen over de 
parkeergelegenheid. Met BeweegR zijn we in gesprek in verband met de 
schaduw waar zij last van zouden kunnen krijgen. En onder in de toren, 
in de zogenoemde plint, willen we voorzieningen voor bewoners en 
omwonenden, zodat ook daar het belang voor de buurt voorop staat.  

Naast de toren zelf, hebben we ook gekeken naar hoe we de openbare 
ruimte in kunnen richten. Er komt een parkeerdek van twee verdie-
pingen, genoeg voor bewoners en bezoekers. Dat gebouw krijgt een 
lichtmetalen constructie, wat ruimte geeft voor boomwortels. Sowieso 
speelt groen een grote rol, de ontwikkelaar zet er op in dat er groen 
terugkomt en dat belangrijke bomen behouden blijven. De bomenlaan 
in het Spoorpark loopt straks door, bijna tot aan de entree van de 
woontoren. Ook onderzoeken we hoe we van de toegang aan de Hart 
van Brabantlaan een mooie entree gaan maken.

Een nieuw stukje skyline Zo krijgt het Spoorpark straks aan beide kanten een aantrekkelijk plein 
als toegang. 

Sociaal 
In de woontoren komen verschillende appartementen. Origineel was 
het idee dat er sociale huur in kwam, maar de ontwikkelaar Roozen van 
Hoppe wilde graag een concept met een mix van bewoners, waarbij 
starters iets kunnen betekenen voor senioren. Daarom zijn ook de 
appartementen een mix van sociale huur, middensegment en grotere 
appartementen. Als gemeente hebben we hier afspraken over gemaakt, 
zodat die diversiteit in bewoners er ook echt komt. Persoonlijk denk ik 
dat de toren Tilburg gaat sieren, met de bijzondere architectuur en de 
sociale insteek. Het past hier ook echt; zo dicht bij het centrum en naast 
het Spoorpark. Wat een beetje een dode hoek was, krijgt echt een 
upgrade. Het vormt straks de verbinding met het kenniskwartier. En de 
toren wordt natuurlijk een mooi nieuw stukje van de prachtige skyline 
van Tilburg.”

Hoe gaat ‘ ie heten? 
Ook over de naam van de toren mochten inwoners meedenken: er zijn 
ongeveer 80 ideeën ingediend, waaruit een jury er een gaat kiezen. 
Deze wordt rond de jaarwisseling bekend gemaakt. 

GEMEENTENIEUWS

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

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, Marc van Akkeren 
en Robert Hornikx.
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Voor stadsfotograaf Angelique Cornelissen zit het er bijna op. 
Maanden geleden bemachtigde ze de titel stadsfotograaf Tilburg 
2021, door haar inzending van de Vogelkooikesflat vanuit een ver-
rassend perspectief. Waarna ze vervolgens vanuit een experimen-
teel perspectief haar stadsfotograafschap vervulde. Wat ten tijde 
van de pandemie een uitdaging was.

Stadsfotograaf exposeert in wijkcentrum

Angelique is van nature een verbin-
der en creatieve alleskunner, maar 
zeker ook een eigenzinnig type, dat 
altijd op zoek is naar uitdagingen 
door te experimenteren. Daarom 
is het ook niet vreemd dat zij jaren 
geleden haar weg vervolgde aan de 
kunstacademie. Haar passie ligt bij 
de kunst en fotograferen. 

Verbinding
Angelique vertelt dat ze haar stads-
fotograafschap totaal anders wilde 
aanpakken en dat is gebleken. Haar 
keuze viel niet op straatfotografie 
of op strakke gelikte foto’s van Til-
burgse hotspots. ‘’Ik wou sowieso 
een verbindende factor zijn ten 
tijde van de pandemie. Kijken of ik 

wat in beweging kon zetten tijdens 
een crisis. En kijken hoe daarop 
werd gereageerd. Op zoek naar so-
ciale interactie.” Dit deed ze onder 
andere door maandelijks de Tilbur-
ger naar voren te schuiven in de 
stadsfoto’s. Door ze te laten pose-
ren als model op de meest uiteen-
lopende locaties met een verhaal. 

Functie wijkcentrum
In totaal heeft ze het afgelopen jaar 
meer dan 50 mensen voor haar lens 
gehad. Die allemaal op vrijwillige 
basis hebben geposeerd, met ver-
rassende en geweldige resultaten. 

Waarom kiest zij ervoor in de Bo-
menbuurt te exposeren? Angelique 
vertelt: “Als eerste vanuit het socia-
le aspect. Al mijn stadsfoto’s heb ik 
kunnen creëren door sociale inter-
actie en vrijwillige inzet. Vandaar 
mijn keuze voor een wijkcentrum. 
Deze heeft een belangrijke sociale 
functie in onze samenleving. Het is 
de katalysator van de wijk in al zijn 
facetten. Waarbij weleens onder-
schat wordt hoe belangrijk dit is.’’ 

Roots in de wijk
Waarom dan de keuze voor óns 
wijkcentrum? “Omdat In De Boom-
tak destijds heeft aangetoond door 
vrijwillige inzet overeind te kunnen 
blijven. En omdat ik in de Bomen-
buurt ben opgegroeid en nog ja-
ren in deze wijk heb gewoond. Het 
buurthuis heb ik in al zijn periodes 
meegemaakt, onder andere als 
kind. Ook toen liep ik al in de wijk 
rond met mijn eerste spiegelreflex-
camera. Het lijkt het mij mooi om 
hier anno 2021 als stadsfotograaf 
weer te eindigen.”
De stadfoto’s en het vrije werk van 
Angelique van de afgelopen jaren 
zijn van 21 december tot 4 januari 
2022 te zien in een raamexpositie 
bij In De Boomtak. Coronaproof 
dus, je hoeft niet naar binnen. Loop 
er gerust eens langs en laat je ver-
wonderen.

Stadsfoto oktober met Senna Chumman bij het Cenakel.

Elk jaar komen de bewoners uit de 
Dionysiusstraat in september op 
Burendag bij elkaar. Met z'n allen 
wordt de straat dan opgeknapt. 
Er wordt geklust, gepoetst en ge-
zellig gekletst. In de aanloop van 
Burendag 2021 werd het idee ge-
opperd om in de straat lichtbollen 
te plaatsen, om hiermee sfeer te 
brengen in de donkere dagen. Leuk 
idee! Tijdens Burendag werden 
er spijkers met koppen geslagen. 
Dankzij straatgenoot John Verhoe-
ven, de grote initiator, is er nu licht 
in de Dionysiusstraat.

 Wil Verheggen
 Chris Oomes

Fraaie kerstsfeer in de Dionysiusstraat
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Vorig jaar hulde het Spoorpark zich in een sprookjesachtige sfeer. 
De bomen bij ingang Oost werden versierd en in het park zelf wa-
ren volop lichtjes te zien. In november is in het Spoorpark weder-
om de sfeerverlichting aangebracht. 

Spoorpark hult zich in sprookjesachtige sfeer

 Lida Bos

Net als vorig jaar werkten Heuvel 
Elektrotechniek, Hoogspoor De-
sign Light samen met Brouwers 
Groenaannemers om de bomen 

bij ingang Oost in het park aan te 
brengen. Deze keer werden ook bij 
ingang West lichtjes in de boom, op 
het pleintje recht achter BeweegR 

gehangen. Dat brengt extra sfeer 
voor de bewoners van de Grote Eik. 
Daarnaast wordt meer sfeer gecre-
eerd door een boom bij Loos!, de 
horecavoorziening van BeweegR, 
te verlichten. Ook de binnenstad 
van Tilburg is versierd met prach-
tige verlichtingsornamenten. Heer-
lijk om in deze donkere tijden door 

Zoekt u? 
 
• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of computerhulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 
 
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 
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de winkelstraten te struinen. Het 
Spoorpark is daarop een mooie 
aanvulling. We zien je graag in het 
mooie verlichte Spoorpark!

Basketballen op verlicht veld
Het basketbalveld, naast het gele 
gebouw, wordt voortaan met twee 
flinke lichtspots goed verlicht. Hier-
mee ging een wens van de basket-
ballers in vervulling. Daarnaast zijn 
er ook lampen opgehangen in de 
boom die tussen het veldje en de 
openbare toiletruimte staat. Zo is 
het een mooie plek geworden waar 
ook in de winterperiode voldoende 
licht is om lekker te sporten.

 Anja Eijkemans
 Chris Oomes



Nummer 8 2021 |  11

R A A M V E R H A L E N
Zijn eerste zelfgebouwde fiets hangt aan de muur, foto’s van wiel-
renners sieren de wand. De geur van heerlijke koffie mengt zich 
met die van verse empanada’s, terwijl eigenaar Hendrik ten Have 
de laatste hand legt aan een fietsreparatie. Dat is de sfeer bij Car-
go - bikes & coffee aan de Nieuwlandstraat 5, het eerste Tilburgse 
wielercafé, nu ruim drie maanden geleden geopend. Een gezellige 
plek voor wielrenners om zich te verzamelen voor hun rit en alvast 
een bakkie te doen, maar ook als je nog nooit op een fiets gezeten 
hebt ben je van harte welkom.

Als jochie had Hendrik al een pas-
sie voor fietsen. Eerst op de BMX, 
daarna de racefiets en vervolgens 
steeds langere afstanden tot hij 
uiteindelijk op de fiets stapte om 
een wereldreis te gaan maken. Via 
een aantal staten van de USA naar 
Zuid-Amerika, waar hij in Argen-
tinië met een vriend uit Australië 
en zijn Argentijnse vriendin een 
biertje ging drinken. Die vriendin 
had ook weer een vriendin meege-
nomen, Melina. Lang verhaal kort: 
Hendrik bleef voor Melina in Bue-
nos Aires, ze trouwden en kregen 
zoon Ciro die nu 10 jaar is.

Urban Moov
Als rechtgeaarde fietsliefhebber 
wilde Hendrik zijn zoontje graag 
op de fiets naar school brengen, 
maar hij vond geen geschikte fiets 
die stevig en veilig genoeg was. 
Dus waarom niet zelf een fiets 
bouwen? Hij praatte met experts, 
keek op YouTube, maakte een ont-
werp en bestelde hoogwaardige 
materialen die nog niet te koop 
waren in Zuid-Amerika, zoals een 
aandrijfriem in plaats van een ket-
ting. Hij vond een werkplaats waar 
hij de materialen kon verwerken 
en de eerste 'Urban Moov' was 
geboren. “Ouders van andere kin-
deren waren enthousiast. Ik nam 
de gok om materiaal voor tien 
fietsen te bestellen en tot mijn 
verrassing waren die in een maand 
verkocht. Dat was 7 jaar gele-
den het startsein voor mijn eigen 
fietsmerk.” Die worden uiteraard 
ook in de Nieuwlandstraat ver-
kocht, maar het meest online via  
www.urbanmoov.cc .

Buenos Aires/Tilburg
Hendrik en Melina hadden ver-
wacht in Buenos Aires te blijven, 

maar de wereld veranderde door 
corona. Het onderwijs in Argenti-
nië lag al een jaar plat en ze namen 
een ingrijpende beslissing om de 
toekomst van hun zoon veilig te 
stellen; verhuizen naar Nederland 
en hier van voren af aan weer be-
ginnen. “De keuze voor de plaats 
was niet moeilijk. Ik ben in Til-
burg opgegroeid en heb hier nog 
veel vrienden, dus ik kwam in een 
warm bad terecht. Via via lukte het 
deze kleine ruimte in de Nieuw-
landstraat te huren om het wieler-
café te starten. Inmiddels weten al 
aardig wat mensen ons te vinden 
voor fietsreparaties, een lekker 
bakkie of een heerlijke empanada 
als lunch.” Melina helpt vaak mee 
in de zaak en studeert ondertussen 
hard op de Nederlandse taal. Ciro 
is drietalig opgevoed en kon in no 
time mee op school, hij heeft het 
erg naar zijn zin en heeft al veel 
vriendjes. “Melina en Ciro hebben 

Hendrik aan de bak. 

Cargo: fietsen, koffie en empanada’s.

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

het alleen nog wel vaak koud…” 
grinnikt Hendrik.

Social rides
Een leuk plan voor begin volgend 
jaar zijn de social rides. Vertrek 
vanaf Cargo, iedereen met een 
sportfiets kan mee, de frequen-
tie kan toenemen naarmate de 
belangstelling groeit. “Zo kunnen 
mensen die nog geen eigen wie-
lergroepje hebben, toch gezellig 
samen fietsen.”
Het is nog even afwachten wan-
neer ze precies kunnen starten, 
maar dat wordt via social media 

bekend gemaakt. Het weekend 
van 29 februari wordt het in ieder 
geval een drukke boel bij Cargo, 
want dan voert een fietstourtocht 
langs alle wielercafés in Brabant. 
Het begint bij Kamu in Breda en 
het grootste deel van de 200 à 300 
deelnemers zal zich ook wel bij 
Cargo melden voor een bakkie en 
een empanada. Dus kom vooral 
even kijken, maar liefst niet in dat 
weekend!

 Fransje ter Doest
 Jaap van den Dries
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 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

BoerenkoolTongschar & zalm

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

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout

Kipsaté Rundersukade

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

3 maaltijden
voor maar

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00
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"Vanaf 1985 tot 1993 heb ik veel 
zien veranderen in de wijk en ook 
in het werk. In de eerste jaren was 
het echt pionieren. Nog voor de 
bouw van "Residence De Noord-
hoek" helemaal gereed was, begon 
ik met het geven van lessen in het 
kader van het 'Meer Bewegen voor 
Ouderen'. Daarna volgde een offi-
ciële opleiding tot MBvO-er gym-
nastiek en spel. Tot 1991, het jaar 
dat ik de praktijk van mijn voor-

Misschien heb jij nog nooit fysiotherapie nodig gehad, maar veel 
buurtgenoten zijn de afgelopen jaren met de meest uiteenlopen-
de lichamelijke klachten met veel toewijding behandeld in de 
praktijk 'Hart van Brabantlaan'. Na meer dan 35 jaar met plezier 
te hebben gewerkt in de Bomenbuurt als fysiotherapeute, is nu 
de tijd gekomen voor Rita Gommers om het rustiger aan te gaan 
doen en te stoppen met haar praktijkwerkzaamheden. We laten 
Rita aan het woord:

Fysiotherapie 'Hart van Brabantlaan' geeft stokje door

Het stokje wordt met vertrouwen doorgegeven.

malige werkgever mevrouw Van 
Uden in de Acaciastraat overnam 
en fulltime ging werken. Na en-
kele jaren volgde een verhuizing 
naar de Hart van Brabantlaan. 
Veel mensen vanuit de wijk en ook 
daarbuiten wisten de praktijk te 
vinden. Het was heel hard werken, 
maar wat was het fijn om met zo-
veel mensen kennis te maken en 
voor hen te mogen werken."

Samenwerking
"Eind jaren 90 ben ik een samen-
werkingsverband aangegaan met 
mijn collega Peter Emons. Het 
samenwerken was wennen, maar 
ik had dit voor geen goud willen 
missen. We hebben tot enkele ja-
ren geleden heel plezierig samen-
gewerkt. Zo heb ik in de afgelopen 
twintig jaren een paar keer vanwe-
ge ziekte gedurende langere tijd 
niet kunnen werken. In die perio-
des ben ik uitstekend opgevangen 
door collega’s die mijn werkzaam-
heden hebben overgenomen. Hier 
ben ik hen nog steeds dankbaar 
voor. De laatste jaren ben ik al iets 
meer teruggetreden en heb ik een 
deel van mijn werkzaamheden de-
finitief overgegeven aan mijn colle-
ga Ingrid Sparidaens. Vanaf januari 

2022 zal ik niet meer te vinden zijn 
in de praktijk."

Afscheid
"Ik wil alle mensen bedanken die 
mij in de afgelopen jaren het ver-
trouwen hebben gegeven en met 
ik wie ik een warme band opge-
bouwd heb. Dat is het deel van 
mijn werk dat ik enorm zal gaan 
missen. Het was mijn bedoeling 
om een afscheidsreceptie te geven 
waarin ik ook mijn opvolgers had 
willen voorstellen. Helaas verhin-
deren de huidige coronamaatrege-
len dit.
Gelukkig heb ik goede collega’s ge-
vonden om mijn praktijk over te 
nemen. Bas van Leijsen en Sanne 
Werkhoven zullen het stokje van 
mij overnemen en 'Fysiotherapie 
Hart van Brabantlaan' wordt om-
gedoopt tot 'Fysiotherapie Tilburg 
Centrum'. Het gaat u allen goed!"

Bellen of binnenlopen
Vanaf 1 januari zien Bas en San-
ne er enorm naar uit om kennis 
te maken en alle energie en liefde 
die Rita in haar praktijk en werk 
als fysiotherapeute heeft gestoken 
voort te zetten. Daarbij wordt de 
focus gelegd op reguliere fysio-
therapie, Geriatrie fysiotherapie, 
fysiotherapie voor zwangere en/of 
net bevallen dames, Oedeemthe-
rapie, Claudicatio Intermittens en 
fysiotherapie bij neurologische 
aandoeningen. Ben je of ken je 
iemand die lichamelijke klachten 
ervaart, bel ons op 013 4638930, 
mail naar info@fysiotherapietil-
burgcentrum.nl of loop binnen en 
maak een afspraak.

+   Fysiotherapie Hart van 
Brabantlaan/Tilburg Centrum
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De "Nieuwe Koninklijke Harmonie” in de Stationsstraat 26 was ja-
renlang een sociëteit en favoriete plek voor fabrikanten en gegoe-
de middenstand in Tilburg. Daar is in de loop van de jaren wel wat 
verandering in gekomen, en hoewel de NKH nog altijd een bloeien-
de vereniging is, komt er een nieuwe invulling en een nieuwe naam.

Nieuwe Koninklijke Harmonie wordt Huis van Muziek

Het Kessels Museum, dat nu nog 
te vinden is achter het Textielmu-
seum, gaat verhuizen naar de fraaie 
stadsvilla aan de Stationsstraat. Op 
deze nieuwe plek zal in het muse-
um breed aandacht worden be-
steed aan klank en muziek in het 
algemeen en aan de geschiedenis 
van Kessels' muziekinstrumenten-
fabriek. Daarbij zal een bijzonder 
accent liggen op de jeugd door het 
ontwikkelen van het 'KidsMuziek-
Lab’. Op de begane grond komt res-
taurant 'De Harmonie' met ruimte 
voor vergaderingen en partijen. Sa-
men wordt het het 'Huis van Mu-
ziek'.

Van politiefluit tot fluitketel
Voor Anita de Haas, de kartrekker 
van dit project, is het een uitda-
ging dit allemaal te realiseren. Dat 
is haar wel toevertrouwd, ze was 
ook een van de kartrekkers van 
het Spoorpark. De naam Kessels is 
met Tilburg verbonden, niet alleen 
door de herinnering aan Mariet-
je Kessels, maar ook door de mu-

ziekinstrumentenfabriek van haar 
vader, indertijd gevestigd op het 
terrein van het huidige Spoorpark. 
Kessels maakte niet alleen muziek-
instrumenten die wereldberoemd 
waren en mondiaal verkocht wer-
den. Het bedrijf was ook bezig met 
research en development zoals dat 
tegenwoordig heet. Het ontwikkel-
de ook de politiefluit en het idee 
van de fluitketel!

Museum waar muziek in zit
Het Kessels Museum wordt meer 
dan een instrumentenmuseum. 
Anita: “Met het Kessels Museum 
gaan we ook nieuwe verbindingen 
aan met alle muziekpartijen in de 
stad, met het project Muziek in de 
Klas dat op het raakvlak van on-
derwijs en cultuur de hedendaagse 
muziekwereld binnen- en buiten-
schools met elkaar gaat verbinden.” 
Bij de totstandkoming van het 
Kessels Museum is nauw samenge-
werkt met bureau Kinkorn van Pim 
van Strien uit de Acaciastraat. Bij 
de entree komt een glaswand met 

een afbeelding van een harmonie 
met Kesselsinstrumenten en na-
tuurlijk met het vaandel van de NK 
Harmonie. De vitrinekast wordt, ijs 
en weder dienende, 10 december 
geplaatst. Zo begint het Kessels 
Museum vorm te krijgen.  

Kessels Museum  
zoekt donateurs
De financiering van het Kessels 
Museum heeft nog een klein be-
langrijk zetje nodig. Daartoe zijn 
Tilburgse bedrijven en particulie-
ren aangeschreven voor donaties. 
Vanwege de ANBI-status van Mu-
seum Kessels zijn dergelijke cer-
tificaten fiscaal erg aantrekkelijk. 

Donateurs kunnen desgewenst 
hun gift overmaken op IBAN-num-
mer NL05 INGB 00091958 21 t.n.v. 
Museum Kessels. De gift wordt be-
krachtigd met een certificaat van 
uw donatie.

Van belang is overigens te melden 
dat het restaurant De Harmonie 
zijn deuren opent op 11 decem-
ber. Voor toonaangevend eten en 
drinken en voor sfeervolle verga-
derruimten kan ieder daar dan te-
recht.

 Wil Verheggen
 Bureau Kinkorn

Impressie van de glaswand bij de entree.  

Vitrinekast op de eerste verdieping.
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Deze cultureel waardevolle woningen aan de Bredaseweg verkeren in slechte staat.

Project ‘Laatbloeiers’ start in het 
nieuwe jaar in het 'Huis van Mu-
ziek' in Tilburg. Deelnemers aan 
deze introductiemiddag krijgen 
informatie over de verschillende 
instrumenten waaruit zij, na een 
demonstratie door muzikanten 
van vereniging de Nieuwe Konink-
lijke Harmonie, hun keuze kunnen 
maken. En uiteraard kan men ter 
plekke proefblazen. Keus genoeg: 
trombone, dwarsfluit, hoorn, sax, 
hobo bariton, tuba, bas, klarinet...... 
Hout of koper, maak zelf de keuze.

Laatbloeiers
Samen muziek maken is gewoon 
hartstikke leuk. Spelenderwijs alles 

Nooit te oud om een instrument te proberen
Laatbloeiers, volwassenen die het jammer vinden dat ze nooit 
een blaasinstrument hebben leren bespelen, krijgen nu de kans 
om dat gemis op te heffen. Muziekvereniging De Nieuwe Konink-
lijke Harmonie start met een projectorkest ‘de Laatbloeiers’. Op 
zaterdagmiddag 15 januari 2022 van 13.30 - 15.00 uur opent een 
instrumentenmarkt waar toekomstige deelnemers informatie en 
demonstraties krijgen over de verschillende instrumenten.

leren over mondzetting, de vingers 
op de juiste plekken en hoe hard of 
zacht je moet blazen. In de praktijk 
blijkt dat het na een paar lessen 
al aardig begint te klinken. Er zijn 
niet altijd veel noten en akkoorden 
nodig om een leuk stuk muziek te 
maken. Vraag het maar aan de Rol-
ling Stones. Chefdirigent Maarten 
Jensen begeleidt de ‘Laatbloeiers’ 
tweewekelijks op maandagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur, een jaar 
lang. De deelnemers betalen vijf-
tien euro per repetitie en dienen 
eenmalig een lesboek (circa twee 
tientjes) aan te schaffen. Daarna 
wordt met de muzikanten in spe 
bekeken of zij lid willen worden 

van het Opstaporkest of van het 
Harmonieorkest NKH en daar 
eventueel kiezen voor aanvullende 
lessen.

Opstaporkest
Er wordt een mogelijkheid gebo-
den gratis gebruik te maken van 
de instrumenten van de vereniging 
en van Kessels Museum, dat ook in 
het 'Huis van Muziek' wordt geves-
tigd. Uiteraard kan ook een eigen 
instrument meegebracht worden. 
Het Laatbloeiers project is speciaal 
bedoeld voor ouderen en jongvol-
wassenen die helemaal vooraan 
beginnen. Volwassenen die wel-
licht vroeger al een instrument be-
speeld hebben, kunnen hun kennis 

en vaardigheid opfrissen. Ook kin-
deren vanaf 8 jaar met interesse 
in muziek die circa een half jaar 
muziekonderwijs hebben gevolgd, 
kunnen zich bij het Opstaporkest 
verder bekwamen.

NKH Huis van Muziek
Vooruitlopend op de officiële ope-
ning die wordt verwacht medio 
mei 2022, is dit een eerste activiteit 
die vanuit het 'Huis van Muziek', 
Stationsstraat 26 wordt georgani-
seerd. Half december is al de start 
van het restaurant ’De Harmonie’, 
het kloppend hart van het gebouw. 
Met de komst van het Kessels Mu-
seum in mei is Tilburg een fantasti-
sche muzikale aanwinst rijker.

Nieuwe Koninklijke Harmonie wordt Huis van Muziek

Vereniging de NKH verheugt zich op nieuwe leden.
Meer weten of aanmelden?
Mail naar nkh.harmonie@harmonieorkesttilburg.nl of bel naar  
G. Hermans 06 23717187.

Rotte kies Bredaseweg aangepakt

Ze dateren uit het midden van de 
19e eeuw. In het bestemmingsplan 
staat daarom "dubbelbestem-
ming". Daarbij zijn nieuwe bouw-
plannen aan allerlei beperkingen 
gebonden, de vorm moet ongeveer 
gelijk blijven. Uit de bouwplannen 
blijkt dat er drie woningen komen 
in plaats van de huidige twee. Niet 
alleen de breedte verandert, maar 
ook hebben de nieuwe woningen 
twee, en in een enkel geval drie 
verdiepingen. 

en daarna eventueel naar de recht-
bank in Breda.”

 Clemens Audenaerd
 Chris Oomes

Ad van Eijck, lid van de Heemkun-
dekring Tilburg, is van plan een 
bezwaarprocedure te starten. “Als 
het goed is kunnen we deze bouw-

Voor de twee pandjes op de 
Bredaseweg 176 en 178 liggen 
plannen klaar om deze geheel 
te vernieuwen. Al lang vallen 
deze woningen op, omdat ze 
in slechte staat verkeren. De 
twee huisjes zijn echter bij een 
inventarisatie van de linten, de 
belangrijkste Tilburgse straten, 
als “cultureel waardevol” aan-
gemerkt. 

plannen tegenhouden en worden 
het geen drie panden, maar de 
uitkomst is nog niet zeker. Eerst 
bezwaar bij de gemeente maken 
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COLUMN THEO VAN IERSEL

KÈRSBÔOME
Ge ziet ze in deeze tèèd vant jaor, zôo rond kèrst, ooveral staon om 
de sfeer in hèùs èn op straot, gezèlleger te maoke. Der wòrre enen 
hôop lèmkes èn balle ingehange èn ast Kèrsmes is, kedookes onder 
geleej. Mar witte ok waordè die trediesie vendaon komt? Ik zalles 
perbeere ommet jullie öt te duije.

We moete himmel trug nòr de Germaonse èn Romeinse tèèd. In de 
midwènternaacht, nò de kòrsten dag vant jaor, wier gevierd dè de lènte 
wir in òntòcht waar. Der wier dan midden int dörp enen bôom nirgezet, 
versierd meej stèrre, maone, appeltjes èn aander dinger. Et waar en 
simbôol vur vruchtberhèd èn gòddelekhèd. Mar umdè alle bôome dan 
kaol òf brèùn waare èn umdètter mar êenen bôom waar die gruun blêef, 
den dènnenbôom, wier die gebrökt. 
In de vèftiende euw wier den bôom ok vort gebrökt bè kristeleke 
wènterfiste int oste van Euroopa èn Scandienaavieje, vural in Dötslaand. 
In 1510 versierde et lookaole gilde van Riga in Lètlaand enen bôom meej 
kunstrôoze. Die rôoze zon simbôol gestaon hèbbe vur de Hèllege Maogd 
Maria. Èn in de romskattelieke kattedraol van Straatsburg ston in 1539 
ok ene grôote versierden bôom.
Dè den bôom vort in hèùs gezèt wier dur de meense, is begonne in de 
jaore ènd zistiende, begin zeuvetiende euw. Der wiere dan appeltjes in 
den bôom gehange as verwèèzing nòr 24 deezèmber, ‘Aadam èn Eeva’s 
dag’, as têeke van de zondeval. Et waare de Dötsers dieter meej begonne 
waare, mar et wier al gaa oovergenoome dur de Britse aadel. In de 
neegetiende euw waar et vort en gebrèùk in hil Euroopa.

Dur et verhèùze van Dötsers nòr Ameerieka, int begin van de neegetiende 
euw, is de trediesie van de kèrsbôome ok daor terèèchte gekoome. Et heej 
toen zon fèfteg jaor geduurd vurdèt daor en kommersjêel gebeure waar 
gewòrre. In 1853 wierder vur et irst zèllefs ene kèrsbôom int Witte Hèùs 
nirgezèt. Mar in 1901 perbeerde de preezedènt, Theodore Roosevelt, de 
kèrsbôom te verbieje umdèttie bang waar dèt deesestreus zo zèèn vur 
de bôomevurraod in de bosse. Mar dès nie durgegaon.

Hier in ons laand moeteme trug tòt de neegetiende euw. Bè de kristeleke 
sondagsschoole is toen et gebrèùk ontstaon om rond de kèrst enen 
bôom nir te zètte. Zôo issie ok terèèchte gekoome in de hèùze van de 
‘gewoone’ meense. Mar nie nòr de zin van de Roms-Kattelieke Kèrk. 
Vural in de neegetiende èn twintegste euw heej et Vattiekaan lange tèèd 
et opzètte van kèrsbôome verboje. Die bôome han volleges hullie ene 
heidense orsprong èn niks van doen meej et kristeleke kèrstfist. Et waar 
netuurlek nie teege te haawe, want te lange lèste stonner in 1982 vur et 
irst ok kèrsbôome int Vattiekaan in Rôome.

Teegesworreg hèbbe vort hêel veul meense ene kunstkèrsbôom. Die 
hèbbe êen nòdêel, die ruuke nie zo lèkker. Mar tis wèl beeter vur oew 
pòrtemeneej. Ok et mieljeu heeter wèt aon, want ge hoeft dan gin 
meljoene bôome te kappe, die nò en mònd wir wèggegoojd wòrre.

Dus ge ziet wèl, der is zat te bôome oover die bôome èn zeekers hier in 
de bôomebuurt. Ik hoop dègger wè wèèzer van gewòrre zèèt. 

Houdoe war èn fèèn fistdaoge,
Teejooke.

Boekenschop op weg 
naar Tilburg-West

Ze zijn niet te tellen, maar moe-
ten wel allemaal verhuisd worden: 
sinds half november zijn de vrij-
willigers van het Boekenschop aan 
de Bredaseweg druk bezig om alle 
boeken netjes en overzichtelijk 
in te pakken. Ze komen uiteinde-
lijk terecht in Tilburg-West aan 
de Daniel Josephus Jittastraat bij 
de Westermarkt. In voormalig bil-
jartcentrum Roothaert heeft de 
goededoelenwinkel een nieuwe 

Dubbele aandacht 
als het aan ons ligt.

�  013 470 03 55

� studio@karelenlinda.nl

Veemarktstraat 34 

5038 CV Tilburg

Ontwerpstudio Karel & Linda

�  @karelenlinda

Studio voor grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

stek gevonden. Na ruim 10 jaar in 
de Noordhoek heeft de eigenaar 
de huur opgezegd en hiermee 
verliest de Noordhoek een van de 
meest sympathieke vrijwilligersor-
ganisaties van de stad. Wat er met 
het pand aan de Bredaseweg gaat 
gebeuren is nog onbekend. Wan-
neer het Boekenschop weer open-
gaat is te zijner tijd te vinden op  
www.boekenschop.nl. 

 Chris Oomes
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Een rijksmonument in de IJzerstraat

Tilburg was ruim een eeuw geleden naast Maastricht en Enschede, 
een van de drie grote textielsteden. Daar is nu weinig meer van 
over. Wat rest zijn een paar wevershuisjes, fabrieksschoorstenen, 
fraaie fabrikantenwoningen en voormalige textielfabrieken die 
een nieuwe functie hebben gekregen, zoals het TextielMuseum 
en het De Pont museum. Sommige panden hebben de status van 
rijks- of gemeentelijk monument.

is gedeeld. Het gebouw heeft twee 
verdiepingen en een plat dak. Aan 
de zijkanten van de voorgevel heeft 
de kroonlijst timpanen waarop in 
grote zwarte letters het bouwjaar 
“Anno 1916” staat.

De rechtervleugel is het oudste 
deel. In de eerste verdieping waren 
de directievertrekken met fraaie 
glas-in-lood ramen, geel en licht-
blauw gekleurd. In de voorgevel 
zien we aan de linkerkant een vijf-
tal kelderlichten. Alleen daar is het 

pand onderkelderd. Op de begane 
grond is links een simpele hoofdin-
gang van het voormalig pakhuis, 
rechts zien we in de gevel dubbele 
magazijndeuren, waarvan de lin-
kerdeur, evenals de raampartijen 
op de begane grond, is voorzien 
van siersmeedijzeren diefijzers.

Erg kenmerkend is het grote voor 
Tilburg unieke tegeltableau over 
de gehele voorgevel op de grens 
van de eerste en tweede verdieping 
met de tekst: "Verzending naar alle 
Werelddeelen", ”Stoffenbeurs der 
Tilburgse Textielnijverheid”, en de 
naam van de firma “Piet Smits en 
Co in Wollenstoffen”. Smits was 
ook hofleverancier en had ook nog 
een vestiging in Brussel. Piet Smits 
woonde in 1910 in de achterliggen-
de Willem II-straat. Het ging hem 

zonder meer voor de wind: in 1917 
verhuisde hij naar een fraaie grote 
villa op Koningshoeven 66. Die liet 
hij ook door de bovengenoemde 
architecten Van Teeffelen en De 
Nijs bouwen.

De Rijksgebouwendienst acht het 
gebouw van algemeen, cultuurhis-
torisch en architectonisch belang. 
Het heeft een grote gaafheids- en 
zeldzaamheidswaarde. Tot in de ja-
ren zestig was de firma Piet Smits & 
Co daar nog actief. Tegenwoordig is 
het gehele pand in gebruik als stu-
dentenhuis.

 Wil Verheggen
 Jaap van den Dries

Linker- en middelste deel van het unieke gebouw aan de IJzerstraat.

Een mooi voorbeeld van de Til-
burgs textielhistorie is het in-
drukwekkende grote pand aan de 
IJzerstraat 3-7. Het gebouw is een 
voormalig kantoor en pakhuis. Het 
is in drie fasen in eclectische stijl ge-
bouwd tussen 1915 en 1919, door 
de architecten Jan van Teeffelen en 
P. de Nijs, uit respectievelijk Rot-
terdam en Bergen op Zoom. Het 
gebouw van rode bakstenen heeft 
een rechthoekige plattegrond, met 
een voorgevel die door pilasters, 
vooruitspringende zuilen, in drieën 

Boekenschop op weg 
naar Tilburg-West
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Contact buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com

Wijkcentrum 
In De Boomtak 

Maandag 
14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo (tweede maandag van de maand)
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Let op! Het wijkcentrum is geopend tussen 9.00 en 17.00 uur*

Dinsdag 
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
14.00 - 15.00 Moedergym
14.00 - 16.00 Het Kiemuur (RIBW)
17.30 - 19.00 De Eeterij In De Boomtak**
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak

Iedere dinsdag is de Buurtkeuken geopend 
Keuze uit twee verschillende gezonde, huisgemaakte, lekkere maaltijden.**

Donderdag 
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30 Computercursus
10.00 - 12.00 Bestuur In De Boomtak (1x per 2 weken)
10.30 - 12.30 Vergadering Bestuur Noordoek 
 (eerste donderdag van de maand)
13.00 - 16.00 Fietstocht (tweede donderdag van de maand)
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
19.00 - 20.00 Damclub (jeugdafdeling)
19.30 - 20.30 Dutch Celtic Dance Academy

Zaterdag 
10.30 - 11.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
11.00 - 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 - 12.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
13.00 - 17.00 Repair Café (derde zaterdag van de maand*)

Vrijdag 
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)

Woensdag 
13.00 - 17.00 Biljartvereniging Bomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
19.00 - 20.00 Sportschol Le Granse, Junior Jitsu
20.00 - 21.30 Redactievergadering wijkkrant (1x per maand)
19.30 - 22.30 Darten
20.00 - 22.30 Biljartclub 't Lapke (oneven weken)
20.00 - 22.00 Wijkraad (vierde woensdag van de maand)
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

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

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 9.30 Prikpost Diagnovum

Maandag, dinsdag en woensdag
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern 
 (06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl)

Activiteiten december & januari

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

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

Kids vanaf 3 jaar:
22 december 14:00-15:00 & 15:00-16:00 Kerstbal maken
28 december 12:00-13:30 Nieuwjaarskoek versieren
29 december  12:30-16:00 Wintermiddag
4 januari 12:00-13:30 Vogelbollen maken
5 januari  12:30-16:00 Wintermiddag
19 januari 14:00-15:00 Zeepjes maken
21 januari 15:30-16:30 Winterbingo
26 januari 14:00-15:00 Pizza maken

Vanaf 18 jaar:
28 januari 20:00-22:30 Pubquiz18+ 
  Deelname per team van max 4 pers.
30 januari 14:00-17:00 Braderie & Rommelmarkt

Wil je zelf een kraampje huren? Dit kan voor €10,-. Er worden allerlei 
dingen verkocht, van kaarten, kettingen, koekjes tot typische 
rommelmarktspullen! Iedereen is welkom.

Kids vanaf 4 jaar:
15 december 14:00-15:00 & 15:00-16:00 Snowglobe maken
7 januari 14:00-16:00 Kerstfilm
12 januari 14:00-15:30  Spelmiddag

I.v.m. de maatregelen wordt het coronatoegangs- en legitimatiebewijs gecheckt.
Bij binnenkomst is een mondkapje verplicht. Zitplaatsen steeds op 1,5 meter.

* Repair Café op 18 dec vervalt, Op Eerste Kerstdag is het wijkcentrum gesloten, 
maar in de kerstvakantie overdag verder wel open. Voor informatie 013-5430920.

Bestel je knutselpakketten bij Wijkcentrum in de Boomtak! 
  Voor €3,50 kun je een leuk tasje met verschillende knutsels ophalen! 

Zo kun je thuis lekker aan de slag. Je hebt thuis alleen nog stiften en 
lijm nodig.

Doe je mee? Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden
via scprojects013@gmail.com of telefoon/app: 06 81595316.
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**  ‘De Eeterij’ serveert iedere dinsdagmiddag om 13:00 uur een warme 
driegangenlunch voor € 9,00 (aanmelden: 013-5430920). De Buurtkeuken 
bereidt iedere dinsdag twee verschillende afhaalmaaltijden, waarvan 
altijd een vegetarisch. Tijdens de lockdownperiode in december ook 
iedere woensdag een stamppot af te halen voor €5,50. Voor de kerst 

heeft de Buurtkeuken twee verschillende kerstmenu’s voor de afhalers! 
Bestellen tot 21 december (06-81595316).  
Op tweede kerstdag om 12:00 uur kunt u aanschuiven voor een feestelijke 
kerstbrunch voor € 6,-. Er is plaats voor 30 gasten, dus wacht niet te lang 
met aanmelden! (013-3450920). Fijne feestdagen!

 Lida Bos
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Van Naber Garantiemakelaars 
mag je meer verwachten

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

Ook snel en gegarandeerd  
uw woning verkopen?
Jouw makelaar in Tilburg, dat is Naber Garantiemakelaars. 

Ben je op zoek naar een makelaar in Tilburg om jouw  

woning te verkopen? Of wil je juist een woning gaan kopen  

en ben je daarom op zoek naar een makelaar in Tilburg?  

Bij Naber Garantiemakelaars in Tilburg helpen wij je graag. 

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

Ook online staan we u graag te woord!

Professor Cobbenhagenlaan 464
Verkocht binnen 1 week!  

Meer dan 100 bezichtigingsaanvragen!
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