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Vervallen driehoek 
eindelijk opgeknapt

15

Bewonersplatform Binnenstad 
West bruist van energie

11

Kleine grote kunst 
in Pop-up Paleis!

5 9

Vrijwilligers Paul en Jos de 
Kouse maeker van ONS Soepje

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Maar hoe nieuw 
gaat dit jaar eigenlijk worden? Toch niet weer zo'n jaar van afstand 
houden en lockdowns? Op het Radiopleintje vroegen wij onze 
buurtbewoners wat hun voornemens zijn en hoe zij het nieuwe 
jaar ingaan. 

Michel en Hans hebben hun rondje er weer op zitten.

Optimistisch het nieuwe jaar in 

Lees verder op bladzijde 3!

We oogstten drie wensen voor 2022: Ben realistisch met je 
sportieve voornemens, en hou vol. Zoek elkaar op, blijf wandelen. 
En bestel een likeurtje bij Pulcinos!

  Chris Oomes
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Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek. 
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 19 februari naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Wagon wordt bed & breakfast op wielen
In 1932 kwam de wagon voor het eerst in beweging. In 1944 was 
het rijtuig in Duitsland om in 1947 weer terug naar Nederland 
te komen. Vanaf 1959 behoorde het tot het dienstmaterieel van 
de NS. In 1978 werd het een restaurant-wagon van de stoom-
trein tussen Goes en Borssele. In de jaren 90 kreeg de wagon nog 
een paar opknapbeurten totdat het in 2014 door de gemeente  
Tilburg werd aangekocht. Bij de Polygonale Loods werd het een ont-
moetingsplek voor kunstproject ‘Beyond Borders’ over de Eerste  
Wereldoorlog. In 2016 werd de wagon op een zijspoor gezet op het 
parkeerterrein aan de Burg. Brokxlaan. In 2017 werd de laatste 
route uitgestippeld naar het nog aan te leggen Spoorpark. 

Juni 2020 vloog hij nog door de 
lucht, oktober 2020 op de vracht
wagen en sindsdien gearriveerd op 
zijn eindstation: de Stadscamping 
in het Spoorpark. Velen hebben de 
wagon al zien pronken bij de hoofd
ingang. En velen zijn nu aan het 
helpen het interieur op te knappen 
zodat het onderdeel wordt van de 
Stadscamping. Het rijtuig wordt nu 
een Bed & Breakfast met de naam 
‘B&B De Blokkendoos’. In het rijtuig 
komen twee kamers voor 2 tot 4 
personen. Naast de twee kamers 
komt er een gezamenlijke ontbijt

ruimte waar de gasten kunnen ge
nieten van een heerlijk ontbijtje, 
een kop koffie en de ochtendkrant.

Vele handen maken licht werk.  
De Stadscamping kan alle hulp ge
bruiken. Ze zijn op zoek naar op 
slagen werkruimte, bouwmateri
alen, handige handjes of donaties. 
Kijk voor meer historie, informatie 
en contact op de website 
www.blokkendoostilburg.nl.  

  Laurens Elzinga
  Chris Oomes

Vele handen maken licht werk.
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Drie nieuwjaarswensen uit de buurt

Wies, Wil en Fink hebben weer een pareltje gevonden.

Thomas, Puck en Beer zitten duidelijk niet bij de pakken neer.

tegelijk. Wij wensen alle Tilburgers 
een gezond en sportief 2022. Pro
beer sportiever te worden door re
alistische voornemens die je kunt 
volhouden!”

Wies en Wil uit de Ypenstraat
Sinds de beperkingen wandelen ze 
erop los. Natuurlijk om het hondje 
uit te laten, maar ook om Tilburg 
te ontdekken. Ze zijn hier vier  
jaar geleden komen wonen vanuit 
Hapert. Eigenlijk voor de cultuur 
en reuring, maar dat is nu even 
wat minder. Dus trekken ze met 
Fink alle kanten op om koffietjes  
te scoren: Piushaven, Steck013, 
RAW, Berlijn komen voorbij. 
Vandaag zitten ze aan de “hele 
goede koffie” van Mr.Morris aan de 
Nieuwlandstraat. “We proberen er 
toch iets leuks van te maken, heb
ben onze stappenteller mee en ko
men zo op allerlei plekjes in de stad.”  

Door het vele wandelen verbazen 
ze zich over de verborgen pareltjes 
van de stad. Voor 2022 hopen ze 
dat de mensen vooral elkaar en het 
zonnetje blijven opzoeken.

Thomas, Puck en Beer 
Samen runnen ze sinds augustus 
2020 restaurant Pulcinos. Thomas 
is de eigenaar, Puck is chefkok en 
Beer is chef bediening. Ze waren 
ongeveer tien weken open en toen 
zeven maanden dicht. Dat was las
tig, maar ze gingen niet bij de pak
ken neerzitten en hebben gelijk de 
afhaal en bezorgservice opgezet. 
Maar dat is best lastig met alle 

Michel uit de Stadstraat en 
Hans uit de Telefoonstraat
Het zijn allebei fervente fietsers. 
Ze mountainbiken vanuit Tilburg 
regelmatig naar België. Via land
goed Gorp en Roovert of land
goed De Utrecht maken ze rondjes 
van ongeveer 30 à 35 kilometer,  
zoveel mogelijk offroad. En dat is 
te zien. Onder de modder zitten 
ze een welverdiend bakkie koffie 
te doen. Altijd bij Bagels & Beans.  
Goede voornemens hebben ze ei
genlijk niet. Hoewel Hans wel even 
uitgedaagd wordt of hij dit jaar 
iets minder kan vallen tijdens het 
fietsen, want Michel moet te vaak 
op hem wachten. Het valt hen op 
dat het in januari altijd drukker is 
met fietsers. Vanaf maart wordt 
het dan weer rustiger. Eensgezind 
zijn ze dan ook met hun nieuw
jaarswens: “Veel mensen hebben te 
veel goede voornemens, of te veel 

grote ketens die daartussen zit
ten. Bovendien moet je bij thuis
bezorgd veel afdragen en waren 
er wat problemen met bezorgen 
en zo. Ze schakelden door naar de  
‘Liquor’ en dat slaat goed aan met 
heerlijke zelfgemaakte likeuren zo
als Limoncello, Arancello en Yuzu.  
Op een internationale likeurwed
strijd werd hiemee een bronzen 
prijs in de wacht gesleept. Hun 
prijswinnende natjes liggen onder
tussen in 78 Jumbo’s of zijn via hun 
website te bestellen! Doen!

  Laurens Elzinga, Fransje ter Doest
  Chris Oomes
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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

www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

Henr. Ronnerstraat 19  
5038 KH Tilburg

Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
van der            

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



Nummer 1 2022 |  5

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 Paul en Jos de Kousemaeker.

tijd en is hij gauw 2 à 3 uur bezig. 
Jos is meer van de hand en span
diensten. Toen bijvoorbeeld de op
roep kwam om de wijk op te fleu
ren met vlaggetjes, kroop zij enkele 
avonden achter de naaimachine 
om tientallen vlaggetjes te maken.

Paul en Jos gaan ook regelmatig 
met een groepje mensen zwerfvuil 
opruimen in De Oude Warande. Op woensdag en vrijdag brengt het 

echtpaar Paul en Jos de Kousemae
ker per dag ongeveer 80 soepjes en 
hoofdmaaltijden van ONS Soepje 
rond in Tilburg. In het begin van 
de coronacrisis, nu bijna 2 jaar ge
leden, werd alles bij de mensen aan 
huis bezorgd. "Dat initiatief kwam 
van Linda Oerlemans, medewijk
bewoner en fractievoorzitter van 
ONS Tilburg", vertelt Paul. "Voor 
sommige was het praatje aan de 
voordeur haast net zo belangrijk 
als het soepje en de maaltijd."

Al geruime tijd worden de soep
jes en maaltijden niet meer aan 
huis bezorgd. De klanten van 
ONS Soepje halen het zelf op. De 
maaltijden worden nu naar zo’n 
tien wijkcentra, waaronder In De 
Boomtak, verspreid. Paul zit achter 
het stuur en Jos levert de soepjes 
en maaltijden af in de wijkcentra. 

Jos vertelt met een glimlach dat ze 
onderweg extra goed op moet let
ten als de verkeerslichten op oran
je springen, omdat Paul soms te 
laat remt, waardoor de maaltijden 
kunnen gaan schuiven. Volgens Jos 
zijn ze daardoor ook wel eens door 
rood gereden, maar Paul ontkent 
dit stellig!

Naast het rondbrengen van de 
soepjes en maaltijden doet Paul 
nog ander vrijwilligerswerk via 
ContourdeTwern. Onder supervi
sie van Rien van Breda, de ouderen
werker vanuit ContourdeTwern, 
gaat hij elke week bij drie ouderen 
in de wijk op huisbezoek. Afhanke
lijk van de fysieke mogelijkheden 
van die mensen, gaat hij een stukje 
wandelen of doet hij boodschap
pen, nadat hij eerst een “bakkie” 
koffie heeft gedronken. Voor elke 
visite neemt hij ruimschoots de 

Omdat vooral Jos zich ergert aan 
zwerfafval, ook in onze wijk, heeft 
zij onlangs het initiatief genomen, 
om samen met medewijkbewo
ners te proberen de schoonste wijk 
van de stad te worden.

Het echtpaar De Kousemaeker 
woont sinds ruim vier jaar in de 
Noordhoek. Beiden zijn geboren 
en getogen in Tilburg. Paul heeft 47 
jaar als juridisch administratief me
dewerker gewerkt bij het Kadaster. 
Jos is tot haar 50e directiesecretares
se in loondienst geweest en werkte 
daarna als free lancer nog 12½ jaar 
als secretaresse voor het Bestuur 
Openbaar Onderwijs Goirle.

Zowel Paul als Jos zijn vrij snel na 
de beëindiging van hun werkza
me leven begonnen met vrijwil
ligerswerk. Niet alleen vanwege 
het contact met mensen, maar 
vooral om mensen te helpen:  
“Als je zelf de luxe hebt, dan ben je 
blij dat je mensen die het minder 
goed hebben, kunt helpen”, zegt 
Paul. Jos vult aan met haar over
tuiging en motivatie: “Goed doen,  
doet goed.”

 Clemens Audenaerd
  Han van den Berg & 

 Paul de Kousemaeker

"Blij dat we andere mensen kunnen helpen."

Handen vol aan de maaltijden- en soepbezorging.

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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In de Bomenbuurt worden momenteel door de gemeente fraaie 
grote bloemen- en plantenbakken aangelegd. Dat is prima,  
tenslotte heeft onze Bomenbuurt – hoewel de naam anders doet 
vermoeden - te weinig bomen. Wat extra groen kan de buurt best 
gebruiken om de zomerse hitte van de Tilburgse binnenstad te  
bestrijden.

Miscommunicatie bij aanleg nieuwe stoep

Zo wordt er een grote plantsoen
bak aangelegd op de kruising 
DionysiusstraatBoomstraatLaag
straat. Voorheen stond er een 
boom en een muurtje om groot 
verkeer de doorgang te belemme
ren, en was er een stoepverlaging 
als opritje voor fietsers, gebruikers 

van de rolstoel, rollator en kinder
wagen. Daardoor was er een goede 
en veel gebruikte doorgang moge
lijk voor al het langzame verkeer, 
met name vanuit de Laagstraat 
richting Dionysiusstraat, en vice 
versa.

Tot ongenoegen van veel gebrui
kers bleek het na de opknapbeurt 
niet meer mogelijk de kruising 
over te steken, omdat het opritje 
was vervangen door een stoep
rand. Al het langzame verkeer 
werd daardoor genoodzaakt een 
omweg te maken. In december 
zocht de wijkraad contact met de 
gemeente. In de week van 17 janu
ari zou de stoeprandverlaging wor
den aangebracht.

Verwarrend was dat op meldingen 
via de Fixiapp door de gemeente 

werd geantwoord: “Alle wegen en 
voetpaden voldoen aan de richtlij
nen van gemeente Tilburg. Fietsers 
horen op de rijbaan en niet op de 
voetpaden”.

Zou er dan toch een vergissing in 
het spel zijn? Toch nog maar even 
gebeld. Gelukkig is er inmiddels 
contact geweest met de aannemer 
en is de stoep weer verlaagd. 

 Wil Verheggen
  Chris Oomes

Niet iedereen liet zich tegenhouden.

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
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

In de vorige eeuw stonden fabrieken heel gewoon in het centrum 
van de stad. Ook in de wijk Noordhoek. Een grote speler in de 
textielbranche bevond zich tussen het spoor en de Hart van Bra-
bantlaan, waar nu TalentSquare staat. Precies daar had Eliazer 
Elias zijn fabriek gevestigd, pal naast de spoorlijn. Elias was erg 
betrokken bij de werknemers uit zijn wollenstoffenfabriek, daar-
mee heeft hij in de Tweede Wereldoorlog zijn eigen leven en dat 
van zijn familie gered.

Voor de vestiging van de wollen
stoffenfabriek van Eliazer Elias werd 
in 1896 door de gemeente een ver
gunning verleend. De straat heette 
destijds Industriestraat, nu Hart van 
Brabantlaan. Voor de oprichting 
van zijn fabriek ontving Elias zakelij
ke steun van zijn vader en broers. Er 
verrezen diverse schoorstenen voor 
de stoommachines, de hoogste zelfs 
23 meter. Na een jaar of tien werd 

broer Isidore Elias medefirmant. 
Samen boerden ze zo goed, dat ze 
in 1906 in de Tilburgse Quote 500 
zouden hebben gestaan, omdat ze 
tot de belangrijkste belastingbeta
lers van Tilburg behoorden.

Rond 1924 kreeg de weverij en 
spinnerij plots andere leiding. Bei
de broers overleden kort na elkaar 
en schoonzoon Louis Broekhuijsen 
nam de leiding over. Broekhuijsen 
realiseerde gestaag verdere uitbrei
ding en modernisering. In een mo
dern gebouw van drie verdiepingen 
werden moderne en krachtige elek
trische weefmachines geplaatst. Ze 
produceerden onder andere stoffen 

voor legeruniformen, biljartlakens 
en waterdichte stoffen voor regen
kleding, bestemd voor de nationale 
en internationale markt.

Zoals we wel vaker zien bij textiel
magnaten, waren directeuren vaak 
betrokken en begaan met het hun 
werknemers. Voor een deel uit ei
genbelang misschien, maar het past 
ook bij familiebedrijven. Zij zorgden 
voor goede scholing en maakten 
uitstapjes met het voltallige perso
neel. Diverse verhalen en ingezon
den brieven in het personeelsblad 
gaan hierover. In de Tweede Wereld
oorlog lag de productie lange tijd 
nagenoeg stil door kolenschaarste. 
Maar er was nog een lastige factor. 
De Tilburgse fabrikantenelite was 
vooral katholiek. Zo niet de fami
lie Elias en Broekhuijsen, zij hadden 
een Joodse achtergrond. Deportatie 
lag op de loer. Daarom moesten de 
Broekhuijsens onderduiken om aan 
die deportatie te ontkomen. De be
trokkenheid bij het personeel ‘ver

diende’ zich terug doordat enkele 
medewerkers uit de fabriek hen on
derdak verschaften.

In de jaren 50 en 60 stortte de Til
burgse textielindustrie in. Voor 
Elias valt het doek in 1957. Onder 
de naam EliasEras hield men de fa
briek tot in de jaren 70 draaiende. 
Daarna volgen verbouwingen en 
opent onder andere Otten Sanitair 
hier zijn zaak. Een deel van de oor
spronkelijke fabriek werd in 1931 
gesloopt en vervangen door een 
ultramodern gebouw met veel glas. 
Wie al langer dan tien jaar in Tilburg 
woont herinnert zich misschien nog 
wel dit gebouw van architect Belt
man (zie inzet). Het werd in 2011 
gesloopt. Nu staat op deze plek het 
vierkante TalentSquare. Woonruim
te voor studenten: ruim 700 (gestof
feerde) studio’s en kamers, verdeeld 
over vier gebouwen.

+   Chris Oomes
Ansicht: wikimiddenbrabant.nl

Het gebouw op de ansichtkaart werd rond 1896 gebouwd. Het spoor is nog niet opgehoogd (dat gebeurde na 1957) en het heeft nog geen bovenleiding.
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Welke vogels komen in de Bomenbuurt voor? 

Samen sterk in tijd en aandacht

Op de website www.vogelbescher
ming.nl is allerlei leuke informatie 
over onze gevleugelde vriend
jes te vinden. Hoe je van je eigen 
tuin een vogelparadijs maakt. Wat 
en wanneer ze bijgevoerd kun
nen worden. En een gratis online 
vogelcursus, in 10 lessen leer je 
alle vogels inclusief hun geluiden  
herkennen. 

Ook kan je op hun website per 
buurt vinden wat de meest voor

komende vogeltjes zijn. Voor de 
Bomenbuurt waren dat in 2021 
de koolmees, huismus en merel. 
Wij zijn erg benieuwd naar de re
sultaten van 2022. Heb jij meege
daan aan de vogeltelling? Heb je 
bijzondere vogels of andere dieren 
gespot? Laat het ons weten via  
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 
we komen graag met je in contact!

 Laurens Elzinga
 www.vogelbescherming.nl Familie Mees neemt een bad.

Het laatste weekend van januari is het Nationale Tuinvogeltelling. 
Tel op 28, 29 of 30 januari een half uurtje alle vogels in je tuin. 
Vogelbescherming Nederland combi neert deze telling met andere 
tellingen. Zo zien we hoe de vogels in onze tuinen en buurt zich 
ontwikkelen.

Een van die ervaringsdeskundigen 
die een begrip is in de regio en die 
al zo'n vijftien jaar een succesvol
le uitvaartonderneming in Tilburg 
en omstreken voert, is Harriet van 

ste moment was er een klik en zo 
ontstond een mooie samenwer
king,” vertelt Francy. Uiteindelijk 
heeft dit nu geleid tot een voort
zetting in een nieuw samenwer
kingsverband, waarin Harriet en 
Francy hun krachten bundelen. 
Als vennoten leiden ze nu samen 
een nieuwe onderneming met de 
vertrouwde kenmerken, die verder 
gaat als: Van der Vleuten en Derix 
Uitvaartbegeleiding.

Ondernemende vrouwen
Harriet en Francy blijven werken 
zoals mensen dat van hen gewend 
zijn. “Er is altijd één uitvaartbege
leidster van het eerste gesprek tot 
en met de dag van de uitvaart, met 
tijd en aandacht om samen met de 
nabestaanden naar een persoon
lijk afscheid te kunnen werken." 
In een voorgesprek, maar ook bij 
plotseling overlijden, vinden ze 
steeds de ruimte om met nabe
staanden te zoeken naar wat past 
en troost biedt.

 Clemens Audenaerd
 Bart van Hattem Fotografie

De meeste mensen staan er liever niet al te lang bij stil. En dat hoeft 
misschien ook niet, want als je onverhoopt met een afscheid wordt 
geconfronteerd, bestaan er gelukkig professionele begeleiders die 
je met veel aandacht en ervaring kunnen bijstaan.

der Vleuten. Bij haar ligt het ac
cent altijd op het nemen van tijd 
en samen met de nabestaanden 
aandacht geven aan wat belangrijk 
is. Op die manier ontstaat er een 

mooi persoonlijk afscheid. Niet 
alle keuzes hoeven op de eerste 
dag gemaakt te worden. “Je moet 
mensen de ruimte geven om tot 
mooie woorden of rituelen te ko
men”, legt Harriet uit.

Samenwerking
In 2019 kwam Francy Derix in 
dienst bij Harriet. “Vanaf het eer

De gezichten van Van der Vleuten en Derix uitvaartbegeleiding.
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Op zaterdag 5 en zondag 6 maart is er Pop-up Paleis! In dat 
weekend tonen een achttal kunstenaars kleine grote kunst in de 
verschillende ruimten van het Paleis. Initiatiefnemers Madelon 
de Graauw, Riëtte Sommerdijk en Chris Oomes hebben de koppen 
bij elkaar gestoken en organiseren Pop-up Paleis! Palace To Be en 
gemeente Tilburg versterken het team.

Kleine grote kunst in Pop-up Paleis!

Het Willemsplein voor het Paleis 
Raadhuis gaat op de schop. Maan
dag 7 maart start de reconstructie 
van het plein dat wordt aangepast 
tot Stadsforum. Met de start van 
het nieuwe plein zitten we zeker 
een jaar in de verbouwing. Daar
om zijn er in het eerste weekend 
van maart tal van activiteiten in en 
rond het Paleis.

In het Paleis zal een bonte verzame
ling komen van allerlei kunstenaars 
die hun werk tonen. Er is dan klei
ne grote kunst te zien van beken
dere en minder bekende (Tilburg
se) kunstenaars. In de kamers van 
het Paleis exposeren kunstenaars 
uit diverse disciplines (schilder
kunst, sculpturen, keramiek, aqua
rel, fotografie en nog veel meer).  

Er is ook een kleine shop waar werk 
van de kunstenaars gekocht kan 
worden. Marcelle Hendrickx zal 
het weekend openen en tevens het 
eerste exemplaar van het fotoboek  
TILBURG ZWART WIT in ont
vangst nemen van fotograaf Chris 
Oomes.

Het evenement wil met een knip
oog aan Tilburg laten zien wat er 
allemaal kan in en rondom het Pa
leis, zodat er een nieuwe start kan 
komen voor de invulling van het 
Paleis en het kersverse Stadsforum 
als straks de verbouwing klaar is.
Kijk voor meer informatie op 
www.tilburg.nl/stadsforum  
en www.palacetobe.nl. 

   Chris Oomes

Locatie Willemsplein en Paleis Raadhuis
Datum Zaterdag 5 en zondag 6 maart van 11:00 tot 17:00 uur
Corona We hanteren uiteraard de dan geldende regels

Expositie fotografie in de Willem II-zaal van Paleis Raadhuis. 
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Begraafplaats Noordhoek zoekt vrijwilligers

De begraafplaats aan de Bredaseweg is een kenmerkend stukje 
van de wijk Noordhoek. Bijna iedereen zal er, op z'n minst, wel 
eens overheen gelopen zijn. Zo niet, dan is zeker de buitenkant 
met de heiligenbeelden bekend.

zijn om het bij te houden. Sommi
ge graven zijn er zelfs zo erg aan toe 
dat onderhoud dringend noodza
kelijk is. Dit onderhoud is uiteraard 
in eerste instantie, de verantwoor
ding van de nabestaanden. Maar 
zoals gezegd, is er voor een aantal 
graven geen nabestaanden meer 
voor handen, terwijl veel grafmo
numenten te waardevol zijn om te 
laten vervallen, bijvoorbeeld om
dat ze iets te maken hebben met 
de geschiedenis van Tilburg.

Met name voor deze graven wil 
de wijkraad De Noordhoek zich 
inzetten. Samen met de Stichting 
Funerair Erfgoed Tilburg en het 
kerkbestuur van parochie “De 
Goede Herder” worden bewoners 
gezocht die zich in willen zetten 
voor dit onderhoud. Hierbij kan 
dan worden gedacht aan schoon
maken, kleine reparaties of zorgen 
dat ingetreden verval niet verder 
toeneemt. Elke bijdrage is welkom, 
afhankelijk van mogelijkheden en 

beschikbaarheid. Het doel van dit 
alles is te bereiken dat waardevolle 
grafmonumenten langer in goede 
conditie blijven bestaan, waar
door belangrijke verhalen over de 
Tilburgse geschiedenis behouden 
blijven voor nu en in de toekomst.
Als de omstandigheden het weer 
toelaten wordt in het wijkcentrum 
In De Boomtak over dit onder
werp een informatieavond georga
niseerd. Op die avond zal worden 
verteld wat de mogelijkheden zijn 
om een bijdrage te leveren. 

Heb je belangstelling om je in te 
zetten voor het behoud van dit 
stukje Tilburg of ben je nieuwsgie
rig naar wat je zou kunnen doen, 
dan ben je van harte welkom op 
deze avond. Zodra de datum be
kend is zal bekend gemaakt wor
den in deze wijkkrant.

 Theo van Breugel
 Kevin Hordijk

Wat meteen opvalt als je op de 
begraafplaats rondloopt, is dat er 
veel mooie grafmonumenten zijn, 
maar dat een gedeelte van die graf

monumenten in meer of mindere 
mate verwaarloosd zijn. Vaak om
dat de monumenten zo oud zijn 
dat er geen nabestaanden meer 
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In de Tilburgse binnenstad gebeurt erg veel en dat raakt de bewo-
ners en de daar gevestigde ondernemers. Zij bepalen het unieke 
karakter van de binnenstad. Het Bewonersplatform Binnenstad 
West is erg actief en wil samen met de gemeente alles in goede 
banen leiden. Wie kan daar beter over vertellen dan de secretaris 
Elmy Heuvelmans?

Bewonersplatform Binnenstad West bruist van energie

Elmy woont in de Noordstraat 
en is al vanaf 2013 secretaris van 
het Bewonersplatform Binnenstad 
West. Binnenstad West wordt ook 
wel het Dwaalgebied genoemd. 
Van huis uit is ze sociaal geograaf 
en heeft daarmee belangstelling 
voor gebiedsontwikkeling. Dan 
heb je in het centrum van de stad 

veel werk te doen. Het bewo
nersplatform vergadert drie keer 
per jaar met de wijkmanager en 
wijkregisseur van de gemeente, 
aangevuld met zo veel mogelijk 
vertegenwoordigers van iedere 
straat in dit gebied. Drie keer ver
gaderen lijkt niet veel, maar als er 
interessante onderwerpen aan de 
orde zijn, worden er werkgroepjes 
gevormd die hier verder mee aan 
de slag gaan. Met de gemeente is 
goed contact. Dat blijkt wel uit het 
feit dat het platform vaak al in een 
vroeg stadium betrokken wordt bij 
de beleidsvorming van thema’s die 
de binnenstad aangaan.

Verluwen
Namens Bewonersplatform Bin
nenstad West zit Elmy in het Bin
nenstad Management Tilburg 
(BMT). Het BMT heeft een belang
rijke rol in het behartigen van de 

belangen van bewoners, onderne
mers, vastgoedeigenaren en cultu
rele organisaties in de binnenste
delijke ontwikkeling. De gemeente 
is geen lid van deze strategische 
overlegtafel, maar neemt wel deel. 
Twee grote agendapunten zijn de 
"Agenda Binnenstad" en het “ver
luwen” van de cityring. In de Agen
da Binnenstad zijn de grote opga
ven voor de binnenstad voor de 
komende 510 jaar bijeengebracht, 
waarbij ontwikkelingen, kansen en 
knelpunten zijn benoemd. Zo ko
men er in de binnenstad in de na
bije toekomst 3500 woningen bij.

Vergroenen
Het is een geweldige uitdaging om 
bij deze toename de woonkwali
teit te handhaven, en zo mogelijk 
te verbeteren. Want extra wonin
gen zorgen ook voor extra auto’s, 
verkeersbewegingen en afval. De 
noodzakelijke vergroening dreigt 
in de knel te komen. Die vergroe
ning is juist zo belangrijk voor 
een aantrekkelijk woonklimaat, 
het zorgt voor koelte en ontmoe
tingsplekken. Het verluwen van de 
cityring heeft veel hoofdbrekens 

gekost. Het huidige aantal auto
bewegingen van 18.000 per 24 uur 
moet worden teruggebracht naar 
8000! Dit is nodig om het nieuwe 
centrumplein, het Stadsforum, 
mogelijk te maken. Dat gaat de 
hele binnenstad aan. We willen 
meer ruimte voor voetgangers om 
elkaar te ontmoeten, maar tegelij
kertijd willen ondernemers dat de 
parkeergarages goed bereikbaar 
blijven en willen bewoners nog bij 
hun parkeerplek kunnen komen.

Verhokking
Kritiek heeft Elmy op de verhok
king van de binnenstad. Mooie 
grote panden, waaronder rijksmo
numenten, zijn en worden verka
merd tot te kleine appartementen. 
De huurprijzen worden zo hoog 
vastgesteld dat ze in aanmerking 
komen voor huursubsidie. De 
pandeigenaar of projectontwikke
laar ontvangt de volle huurprijs, de 
huurder betaalt een acceptabele 
(lagere) huur, en de maatschappij 
betaalt het verschil. Er heerst daar 
een hele scheve prijskwaliteits
verhouding. “Je kunt je afvragen: 
voorzien ze in een vraag of worden 
ze toch wel verhuurd bij gebrek 
aan beter? Ik denk het laatste”, zegt 
Elmy. “Met een recente herziening 
op het bestemmingsplan heeft de 
gemeente voor de toekomst daar 
gelukkig een stokje voor gestoken”.

Vervuiling
Een typisch binnenstadsprobleem 
is het afvalprobleem. De gemeen
te onderzoekt op dit moment het 
plaatsen van ondergrondse af
valcontainers. Maar deze vragen 
veel ruimte, en veel straten in het 
Dwaalgebied zijn te smal hiervoor. 
Bovendien leggen ze een extra 
claim op de zo schaarse ruimte in 
de binnenstad. Zo vertelt Elmy met 
veel betrokkenheid over “haar” Til
burg Binnenstad West. Tilburg is al 
een geweldige stad, en het wordt 
nog beter. Het eind van het inter
view sluit ze af met de hartenkreet: 
”Zorg naast alle geplande nieuw
bouw ook voor vergroening.”

 Wil Verheggen
 Jaap van den Dries

Elmy Heuvelmans blijft geloven in vergroening.

werkenbijdufec.nl

013-4609980

Op zoek  naar
een bijbaan?

• Verkeersteller
• 2 dagen per week
• Tot wel €100 per dag
• Werk met anderen
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Het is altijd leuk om even terug te blikken als het nieuwe jaar be-
gonnen is. Want in het afgelopen jaar zette de bekendheid van het 
Spoorpark zich ook landelijk voort. Nog steeds is er ruime belang-
stelling voor het ontstaan en de ontwikkeling van dit burgerinitiatief.

Spoorpark kijkt voor- en achteruit

 Lida Bos

Wist je dat Honey Guide het Spoor
park opnam als een van de parels? 
En dat ook op de reisblog Travel

valley het Spoorpark genoemd en 
zelfs geprezen wordt als het meest 
verrassende stadspark van Bra

bant? Na het vertrek van Berend 
de Vries verwelkomden we Bas van 
der Pol als nieuwe betrokken wet
houder. En nu gaan we door! Het 
Spoorpark is niet meer weg te den
ken uit het leven van onze buurt
bewoners en vele Tilburgers. Heer
lijk toch, om je hardlooprondje te 

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

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 

Zoekt u? 

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

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 

Personeel 
Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN of 
COMPUTER hulp of BIJLES voor uw 
kind? Studenten uit uw wijk helpen 
graag. Uurtarief slechts € 13,90. 

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

Afmeting 60 x 49 

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

Whatsapp/bel 06 1482 6000 
 

 
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

voltooien, als fijn wandelgebied of 
gewoon om te relaxen. 

Dat het zo mooi blijft is te danken 
aan het team vrijwilligers. Al meer 
dan 50 personen hebben zich ver
bonden om op welke manier dan 
ook zich in te zetten voor een net, 
opgeruimd en goed onderhouden 
park. En als straks in het voorjaar 
het groen weer ontkiemt en het 
weer nog meer mensen verleidt 
naar het Spoorpark te komen, 
wordt de behoefte aan meer vrij
willigers groot. Dus zet het in je 
agenda: 'Begin maart: aanmelden 
als vrijwilliger'. Jij bent van harte 
welkom!

 +     Anja Eijkemans

Genieten van een heerlijk wandelingetje.
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R A A M V E R H A L E N
De ramen van het grote hoekpand aan Noordstraat 83 nodigen 
zeker uit om even stil te staan. Vaak is er weer wat nieuws te bekij-
ken. Op de vensterbanken staat steeds een verzameling van gekke, 
mooie en grappige voorwerpen. Het is een soort visitekaartje van 
de grafische ontwerpstudio. De oprichter en eigenaresse van stu-
dio Ontwerphaven is Suzanne Hertogs, ze woont boven en achter 
de studio met man en kinderen.

“Ik ben opgegroeid in Brabant en 
wilde graag vanuit Den Haag te
rug naar een grote stad in de re
gio, dat werd Tilburg. Voor ons is 
de Noordstraat de mooiste straat 
van Tilburg. Na twee jaar geduld 
konden we dit pand tot onze gro
te vreugde kopen. De voorwer
pen in de vensterbanken plaatsen 
we puur voor de lol. Veel kindjes 
blijven staan kijken naar de kunst
werkjes die ik samen met mijn 
twee jongens Wybe en Siem heb 
geknutseld. Dan verzamelen we 
dieren en poppetjes en voorwer
pen van oud speelgoed en gaan 
we met een onderplaat en een 
lijmpistool aan de slag. Zo krijg je 
hele creatieve landschapjes waar je 
van alles in kunt ontdekken. Of we 
vullen een klein vitrinekastje met 
spulletjes die zij bijzonder vinden. 
In zo'n kastje wordt het meteen 
speciaal .” Ook de gevulde fles die 
doet denken aan de klassieke fles 
met schip erin, is met behulp van 
de jongens gemaakt. “Wij hebben 
gelukkig niet hoeven prutsen met 
een pincet", zegt Suzanne lachend. 
"Mijn schoonvader heeft de fles 
doormidden geslepen, toen heb
ben we hem gevuld en weer aan 
elkaar gelijmd”. De fles is wél voor 
een opdracht gemaakt, hij werd 
gebruikt als illustratie bij een arti
kel in het tijdschrift van het Leger 
des Heils.

Glaswerk
Meer opvallend glaswerk siert de 
vensterbanken. Iets dat lijkt op een 
minidestilleerapparaatje blijkt an
tiek glaswerk te zijn uit een labo
ratorium. Suzannes zwager is che
micus en werkte bij een laborato
rium. Dat werd opgeheven en al 
het antieke glaswerk moest weg. 
Suzanne heeft de hele handel inge
laden en het grootste deel naar het 
Glasmuseum in Leerdam gebracht, 
een van haar opdrachtgevers. Die 

waren er heel blij mee en een deel 
is zelfs verwerkt door een glaskun
stenares. Een doosje hield ze zelf en 
die kunststukjes staan in haar ven
sterbanktentoonstelling. Een an
der opvallend voorwerp is een ke
ramieken hoofd met teksten erop. 
Het is een gebruiksvoorwerp om 
de theorie van “Phrenology by L.N. 
Fowler” uit te leggen. “Ik geloof er 
zelf niet zo in," zegt Suzanne, "maar 
het is een oude semiwetenschap
pelijke theorie over hoe de hersens 
werken. Je zou bijvoorbeeld een 
talenknobbel kunnen zien aan de 
vorm van het hoofd en door aftas
ten van de schedel bepaalde ta
lenten kunnen voelen. Ik vond het 
gewoon een grappig voorwerp.”

Ontwerphaven
Ontwerphaven heeft inmiddels 
een behoorlijke naam én vele 
prijzen verworven met hun werk, 
Suzanne samen met haar collega 
Anne de Laat. Een prachtig port
folio met werk voor o.a. musea, 
gemeenten, tentoonstellingen en 
een enorm succes met DUF. DUF is 
een boek/blad voor jongeren tus
sen de 12 en 18 jaar met inspira
tie over leven, vriendschap, kunst, 
wetenschap, geloof, psyche, seks 
en liefde. “Ik wilde graag een boek 

Steeds iets nieuws te zien.

Met z'n drieën voor het raam.

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

maken dat ik zelf graag had willen 
lezen toen ik een tiener was. Er valt 
soms een 'leesgat' voor kinderen 
vanaf 11/12 jaar tot volwassenen. 
DUF is een mix van korte verhalen, 
artikelen, interviews, strips, tips, 
foto’s, poëzie, puzzels en nog veel 
meer.”

De inmiddels vier uitgaven van 
DUF hebben een hele trits prijzen 
in de wacht gesleept . De VPRO 
schreef dat DUF eigenlijk gratis aan 
alle pubers verstrekt zou moeten 

worden. Helaas zit dat er niet in, 
dus ouders van (puberend) Neder
land: koop DUF! “

Blijf gerust eens staan om alles te 
bekijken in de ramen van Noord
straat 83, er duikt geregeld wat 
nieuws op. En mocht u nieuwsgie
rig zijn naar een ander bijzonder 
raam voor deze rubriek, tips zijn 
welkom!

 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


 

Naam_________________________________________ 
Adres_________________________________________ 
Postcode_____________ Telefoon__________________ 
Woonplaats_____________________________________ 
Wij nemen contact met u op in verband met de bezorging. 

Slechts € 16,50 
Voor 3 hoofdgerechten! 
 Hollandse hachee, rode bietjes, puree 
 Kalkoenbiefstukjes, tuinbonen, aardappeltjes  
 Kibbeling, Mexicaanse groenten en krieltjes  
 Runderstooflapje, rode kool appel en puree  
 Halskarbonade, witlof met spek en krieltjes  
 Babi pangang, groenten ananas, bami goreng 
 Kip saté, nasi goreng met Indische groenten 
 Gebakken zalmfilet, bladspinazie en puree  

 

 

 KIES 3 MAALTIJDEN       Knip uit!  
Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar: 
Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)  
Antwoordnummer 60779,  5000WB Tilburg 

Als ANBI-stichting, welzijnszorgorganisatie 
werken wij binnen de kaders van het WMO-
beleid. Vaste bezorgers  in herkenbare bedrijfs-
kleding. Bekend bij thuiszorgorganisaties en 
gemeenten. Aanbieding éénmalig alleen voor 
nieuwe klanten. Informeer naar onze speciale 
kortingen. Koelverse maaltijden blijven mini-
maal een week houdbaar in uw koelkast. 

Thuiszorgkorting! 
Bel (013) 544 2513 

Grafisch 
ontwerp
met dubbele 
aandacht

Veemarktstraat 34 

5038 CV Tilburg

Ontwerpstudio Karel & Linda

�  @karelenlinda

www.karelenlinda.nl

Juichende berenklauw op de Kampina.

Tijdelijk fotowerk in pand Boekenschop
Inmiddels zijn alle boeken van het Boekenschop verhuisd en staan 
op hun nieuwe plek in de D.J. Jittastraat achter de Westermarkt. 
Een verlies voor onze wijk, maar het geeft ook weer andere moge-
lijkheden. Op dit moment biedt dezelfde ruimte, voorheen ook 
De Paardebloem, gelegenheid voor een tijdelijke expositie. Tot en 
met februari zijn er fotowerken van Rudi Klumpkens te zien.

van onze stad, die ook als ansicht
kaarten is verschenen. Naast series 
van Spoorzone, musea, portretten, 
veertjes, voeten en meer. Met zijn 
nieuwste werk laten foto’s die op 
fleecedekens geprint zijn, weer een 
heel andere dimensie zien. Zacht 
en intens nemen zij bezit van de 
muur, vloer, stoel of bank. 

Benieuwd hoe dat eruit ziet? 
Maak een afspraak of kom kijken 
of het kan: 
Bredaseweg 256, Rudi Klumpkens 
(0654214503) of www.fotorudi.nl 

 +     Rudi Klumpkens

Het werk van Rudi Klumpkens is 
eigen en steeds verrassend. Het is 
niet direct onder een noemer te 
plaatsen. Bekend is misschien de 
serie “Groeten uit T” met de ver
schillende treffende portretten 
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Vervallen driehoek eindelijk opgeknapt

Met de oplevering van het 76 appartementen tellende complex 
Moser ziet de driehoek Utrechtsestraat, Noordstraat en Spoor-
laan er sinds kort een stuk fatsoenlijker uit. Dankzij de nieuwbouw 
zijn een afgetrapt voormalig winkelpand en een parkeerterrein op 
deze locatie definitief verleden tijd. Eind 2021 betrokken de eerste 
bewoners hun nieuwe onderkomens.

De totaal gesaneeerde Noordstraat.

Max en Barbara zijn blij met hun appartement in de Noordstraat. 

Het nieuwe wooncomplex is ver
noemd naar de voormalige leer
fabriek van Max Moser, een van 
origine Duitse ondernemer die 
op deze stek in 1928 zijn bedrijf 
begon. Later wijzigde de naam in 
Lederfabriek Tilburg. Na de jaren 
tachtig was op deze locatie een sa
nitairbedrijf gevestigd.

De projectontwikkelaar en de ge
meente steggelden jarenlang over 
een goede invulling van het ver
waarloosde terrein. Samen met de 
omwonenden vreesde de gemeen
te dat een gewiekste projectont
wikkelaar er kleine laagwaardige 
hokken in een te beperkte ruimte 

zou bouwen, met mogelijke over
last en een lelijk straatbeeld als 
gevolg.

Het volume van de nieuwe bebou
wing is aanzienlijk, maar is aardig 
ingepast in de bestaande bebou
wing van met name de Noord
straat. De façade aan de Spoorlaan 
is zeven verdiepingen hoog, de rest 
drie etages. De verhuur is duidelijk 
gericht op starters en studenten. 
Vanaf circa 900 euro per maand 
krijgen ze 40 vierkante meter 
woonruimte.

 Frank Vermeulen
 Han van den Berg
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COLUMN THEO VAN IERSEL

OPNUUT GEBRÈÙKE
Agge alles op en rijke zèt zèmme meej zen ammòlle
vus te ooverdaadeg. Mar dörum komter ok steeds meer 
et besèf om enen hôop van ons gebrökt spul te riesaajkele.

Mar irst èfkes wèt aanders tussendeur. 
Wörum gebrèùkeme wir en Èngels wortje èn wörum zèggeme nie gewoon 
‘opnuut gebrèùke’? Want dè isset tòch. Dörum gòmme daor mar meej vèdder.

Tis teegesworreg nie allêeneg de kringlôop as vörm van opnuut 
gebrèùke. Nèè, der zèn ok vort zat aander meniere om et meljeu 
èn daormeej ons bestaon naa èn in de toekomst vur onze kènder èn 
klèènkènder te beschèèreme. Kèktes wètter vort meej plèstik gebeurt. 
Der wòrt òn alle kaante gevraoge om dè apart van aander afval op te 
rèùme. Agge dè doet, wòrret op en speesjaole menier verwèèrrekt. Van 
et matteriejaol wè daorvan ooverblèèft kunne ze wir nuu plèstik maoke. 
Tis ok en goej ding dèsse vort staasiegèld vraoge vur al die plèstik flèsse 
dieter teegesworreg in omlôop zèn. Flèske kôope, inhoud gebrèùke, 
flèske inleevere, verwèèreke toe grondstòf vur nuu plèstik, wir en plèstik 
flèske maoke, kôope èn gao zôo mar deur. Iedere keer wir opnuut.
Op zon bietje dezèllefde menier gaoget ok meej èèzer èn pepier. Deeze 
wèèkkraant van de Noordhoek diege naa ònt leeze zèèt, is meschient 
gemòkt van ene kraant diege al ôot geleeze hèt, mar diege toen zèllef al 
op de goej menier òngeleeverd hèt om opnuut gebrökt te wòrre.

Dees zèn mar en paor vurbildjes van meniere dieter toe doen. Mar we 
weeten ammòl ok dèmme meej de kesumsiemaotschappij, waor we naa 
in lèève, nie deur kunne gaon. We moeten ammòl onze gedraoginge 
ònpaase èn bevobbeld nie zommar wè kôope om te kôope. Dènkt irst 
es nao òfget wèl nôodeg hèt. Kunde meej etgeen wègge hèt nòg vurèùt? 
Kôopet dan nie. Et schilt in oew pòrtemeneej èn ok vur et meljeu ist goed.

‘Toepertoe’ is en schôon Tilburgs wortje. Mar dè moete nie òn oew 
kôopgedrag kòppele, want dan krèède ooverdaad, teveul vant goeje, èn 
dès nie nôodeg. Genogt is genogt, zat is zat. Ge kunt mar êenen bloes 
tegelèèk aon, dus agger zeuve hèt, kunde zonder perbleeme en week 
vurèùt. Èn dès meej alles. Want alles wègge teveul kopt, gebrökte tòch 
nie èn dès sund. Agge dan ok nògges bewust vèdder gaot kèèke, et 
moet ok ammel gemòkt wòrre. Èn ast kan zo goejekôop meugelek, want 
aanders wòrret nie gekòcht. Dörum moet dè dan op en menier gebeure, 
waordègge zèllef nie òn zot begiene. Dènkt daor ok es oover nao.

Dus gebrökt alles toedèt èècht niemer kan. Doeget nòderaand op en 
veraantwoorde menier bèt afval. De geminte heeget ons verrèkkes 
makkelek gemòkt om alles gesplitst òn te leevere. Ooveral hèbbeze 
konteeners èn bakke nirgezèt om dè waor te kunne maoke. As we onzen 
afval op die menier ònleevere, kunne hullie zörrege dè hil dè spul op 
en goej menier verwèèrekt wòrt, waordeur dèt nòdderaand opnuut 
gebrökt kan wòrre.

Al meej al meense, ik hoop dèk dees nuuwe jaor nie te beleerend 
begonne zèè. Dè waar nie mèn bedoeling, maar et maag gerust ene keer 
gezeej wòrre.

Houdoe war,
Teejooke

Gezond 
aan tafel

Zwarte bonensoep met mais en flespompoen
Vlees is de belangrijkste bron van eiwitten hier in het rijke Westen, maar peulvruchten 
zijn uitermate geschikt om die rol over te nemen. Minder vlees eten is namelijk 
goed voor het klimaat en je gezondheid. Peulvruchten hebben misschien een suf 
imago, maar het eten van peulvruchten geeft je een goed gevoel, zowel lichamelijk 
als geestelijk. Tijd voor een frisse wind in de keuken! En daarmee bedoel ik niet de 
eventuele bijverschijnselen van het eten van bonen...

Ingrediënten:
• 2 eetlepels olijfolie  • 450 gr schoongemaakte flespompoen in blokjes
• ½ theelepel chilivlokken • 1 theelepel gerookte paprikapoeder
• 300 ml gekookte groentebouillon • 200 gr maiskorrels
• 1 eetlepel gehakte verse koriander • 1 gesnipperde ui
• 2 tenen geperste knoflook • 1 theelepel gemalen komijn
• 1 blikje tomatenblokjes • 250 gr zelfgekookte zwarte bonen of blik van 400gr
• Sap van een ½ limoen  • 150 ml zure room

Bereiding:
• Verhit de olie in een grote pan en smoor de ui tot hij zacht is en begint te kleuren. 
• Doe de flespompoen erbij en schep alles een paar minuten om. 
• Voeg de knoflook, een snufje zout en de specerijen toe. 
• Schep alles nog een minuutje om. 
• Doe dan de tomatenblokjes en de groentebouillon erbij. 
• Laat het geheel ongeveer 15 minuten zachtjes koken tot de pompoen gaar is. 
•  Pureer met een staafmixer ongeveer de helft met een beetje kookvocht in een hoge 

mengbeker. 
• Doe de gepureerde pompoen terug in de pan. 
•  Voeg nu de zwarte bonen met het kookvocht en de mais toe. Mocht de soep te dik zijn 

geworden voeg dan nog wat water toe. 
• Laat de soep 5 minuten zachtjes doorkoken. 
•  Proef de soep en breng hem als dat nodig is op smaak met zout, peper of tabasco en 

limoensap.  
•  Serveer de soep in kommen en garneer hem met wat versgehakte koriander en een flinke 

schep zure room.

(bron: Jenny Chandler)

Eet smakelijk!
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Het pakhuis als gemeentelijk monument

In het bruisende stadshart van Tilburg ligt de Telefoonstraat, een 
van de rustige straatjes in het Dwaalgebied. Dit kleine zijstraatje 
van de Heuvelstraat telt maar liefst elf gemeentelijke monumen-
ten. Een paar daarvan zijn al eens eerder beschreven, zoals de 
oude Biljartfabriek van Roothaert op nummer 22. Bijzonder is dat 
de Telefoonstraat twee pakhuizen heeft. Een daarvan heeft huis-
nummer 13.

toen de NV Hubert Meelis “Het 
Hert” werd opgeheven. Daarna 
is het pand gebruikt door een 
bouwmaatschappij, in 1985 was 
het een Poppenmuseum, later het 
Poppen en Speelgoedmuseum.  
Het museum werd in 2007 geslo
ten. Momenteel wordt het ver
huurd, maar er worden nieuwe 
plannen gemaakt.

Het smalle pakhuis heeft vier ver
diepingen met daarboven de zol
der met een zadeldak. De voorge
vel is geheel bepleisterd. De begane 
grond heeft een dubbele pakhuis

deur, met aan weerszijde toegangs
deuren, met daarboven een ge
stucte rollaag. De eerste en tweede 
verdieping hebben ieder twee ven
sters. De derde verdieping heeft in 

het midden een laaddeur, geflan
keerd door twee smalle keperboog
vensters. Een keperboog of mijter
boog is een boog of overwelving in 
driehoeksvorm. Eenzelfde venster 
zien we op de zolderverdieping. De 
zijgevels zijn blind en gebouwd met 
handvormstenen. Op de tweede 
en derde verdieping zien we fraaie 
handgesmede muurankers.

Naast het pakhuis op nummer 
15 zien we een woning met één 
bouwlaag met daarboven de zol
derverdieping. Dit pand is in 1889 
gebouwd als woonhuis en in 1917 
verkocht aan Hubert, die het ook 
als magazijn voor zijn handel in ge
bruik nam. Momenteel is het weer 
een woonhuis. Ook dit pand is een 
gemeentelijk monument.

Veel Tilburgers zullen zich de zaak 
nog wel herinneren, aan de Heu
velstraat nummer 82, tegenover de 
Telefoonstraat, met in de gevel het 
jaartal 1929. Momenteel is er een 
Blokkervestiging in gehuisvest. Hu
bert was een typische zakenman. 
Boerinnen die in zijn zaak inkopen 
kwamen doen kregen er koffie bij 
hun brood, en daarna een zoet bor
reltje. Dat laatste zal wel een bran
dewijntje met suiker zijn geweest. 
Waar vind je dat tegenwoordig 
nog?

 Wil Verheggen
 Jaap van den Dries

Woning en pakhuis in de Telefoonstraat.

Ruim 100 jaar, je zou het niet zeggen.

Dit pakhuis was het magazijn van 
een manufacturenhandel, zoals 
de tekst boven de dubbele pak
huisdeur aangeeft. Oorspronkelijk 
stond er een timmerwerkplaats 
waar Jan Hubert Melis (18481923) 
in 1899 een pakhuis liet bouwen. 
Firma Meelis (dan wel met dub
belee) was een manufacturen
winkel in de Heuvelstraat, waar 
de voorgevel door een opvallende 
hertenkop werd opgesierd. Hubert 
stierf kinderloos in 1923. Na zijn 
overlijden werd de zaak een naam
loze vennootschap. In 1970 verloor 
het pand zijn functie als magazijn 
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Maandag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern 
 06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl 
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
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

Dinsdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern 
 06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl 
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
14.00 - 15.00 Moedergym
13.00 - 15.00 Het Kiemuur (RIBW)
17.30 - 19.00 De Eeterij In De Boomtak*
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak

Woensdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern 
 06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl 
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
13.00 - 16.00 PC-EHBO
13.00 - 17.00 Biljartvereniging Bomstraat 81
19.00 - 20.00 Sportschol Le Granse, Junior Jitsu
19.30 - 22.30 Darten
20.00 - 21.30 Redactievergadering wijkkrant 1x per maand
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
20.00 - 22.00 Wijkraad vierde woensdag van de maand
20.00 - 22.30 Biljartclub 't Lapke oneven weken

Donderdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30 Computercursus
10.00 - 12.00 Bestuur In De Boomtak 1x per 2 weken
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
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
19.30 - 20.30 Dutch Celtic Dance Academy

Vrijdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco tweede vrijdag van de maand

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

Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg  
013-5430920 (ook voor openingstijden)

Algemeen: info@deboomtak.nl
Buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com
Reserveringen: office@deboomtak.nl

AGENDA EN ACTIVITEITEN Wijkcentrum In De Boomtak

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

Iedere dinsdag is de Buurtkeuken 
geopend!

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

Doe jij mee met SuperKids? 

In februari staat er weer ontzettend veel leuks op de planning!
Meld de kids snel aan, want vol is vol! Ook zijn er nog steeds strippen-
kaarten verkrijgbaar. Hiermee kan je 4x deelnemen aan de reguliere
SuperKids activiteiten.

Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden via:
scprojects013@gmail.com of telefoon/app: 06 81595316.

SuperKids februari:
2 februari 13:30-14:30  Dieren boetseren
2 februari 15:00-16:00   Potten pimpen
4 februari 16:00-17:00  Handpoppen maken
9 februari 13:30-14:30  Pennenbakjes maken
9 februari 15:00-16:00  Magneetjes maken
11 februari 16:00-17:00  Schatkisten maken
16 februari 13:30-14:30  Badzout maken
16 februari 15:00-16:00  Kronen knutselen
18 februari 16:00-17:00  Regenboog kunst
23 februari 13:30-14:30  Confetti kanon carnaval maken
23 februari 15:00-16:00  Carnavalsinstrument maken

Bestel je knutsel

pakketten bij  

Wijkcentrum in de 

Boomtak! 

  
Voor €3,50 kun je een leuk tasje  

met verschillende knutselspullen 

ophalen! Zo kun je thuis lekker  

aan de slag. Je hebt thuis alleen  

nog stiften en lijm nodig.

  Han van den Berg

ONDER VOORBEHOUD VAN DE ACTUELE CORONAMAATREGELEN
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Algemeen: info@deboomtak.nl
Buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com
Reserveringen: office@deboomtak.nl

2 oktober 1955 – 8 januari 2022 

In memoriam Rob Mermans

In december voelde Rob zich niet 
goed en vonden diverse onder
zoeken plaats in het ziekenhuis. 
Vlak voor kerstmis kreeg hij, geheel 
onverwachts, de verpletterende 
diagnose alvleesklierkanker met 
zoveel uitzaaiingen dat genezing 
niet meer mogelijk was. Daarna is 
het heel snel gegaan. Zijn krachten 
namen iedere dag af. Toch heeft hij, 
ondanks het onmetelijke verdriet 
van hem en zijn naaste familie, tot 
op het laatst de regie in eigen hand 
gehouden. Hij heeft op een heel 
persoonlijke manier van ieder die 
hem dierbaar was afscheid geno
men, ook van de vrijwilligers van In 
De Boomtak. Op maandag 3 janu
ari is Rob naar het hospice gegaan, 
waar hij vijf dagen later vredig is 
overleden. 

Rob was techniekman in hart en 
nieren. Na een lange loopbaan van 
44 jaar bij PTT/KPN ging hij in 2018 
op 63jarige leeftijd met vervroegd 
pensioen. Het thuiszitten verveelde 
en hij ging op zoek naar vrijwilligers
werk. Hij vond al snel zijn draai bij 

In De Boomtak. Eerst als klusjesman, 
‘manusje van alles’, en lid van het 
Repair Café. Later vormde hij samen 
met Pieter en Bert de onvolprezen 
klusgroep. Rob heeft, samen met 
‘zijn maatjes’, ongelooflijk veel tot 
stand gebracht in ons wijkcentrum. 
Het bleef niet bij kleine reparaties en 
onderhoud. Ook grote renovaties en 
verbeteringen aan het wijkcentrum 
werden door dit trio eigenhandig en 
deskundig uitgevoerd. Begin decem
ber werkte hij nog mee aan de bouw 
van een nieuw fietsenhok. 

De inzet van Rob bij deze projecten 
is van onschatbare waarde geweest 
voor In De Boomtak en wij zijn 
hem daar onnoemelijk veel dank 
voor verschuldigd. Rob beleefde 
veel plezier aan het samen klussen. 
Het gaf hem steeds veel voldoe
ning als ze weer eens een bijna on
mogelijke uitdaging tot een goed 
einde hadden gebracht. In zijn af
scheidsbrief gaf hij aan dat hij ons 
daar heel dankbaar voor was en 
dat In De Boomtak veel voor hem 
heeft betekend. 

We hebben Rob leren kennen als 
een supervriendelijke man, die 
aandacht had voor de mensen 
in zijn omgeving. Hij was zeer be
hulpzaam en niemand deed ooit 
tevergeefs een beroep op hem. Uit 
de reacties op zijn overlijden is wel 
gebleken hoezeer de bezoekers en 
vrijwilligers van In De Boomtak op 
hem gesteld zijn. 

Het voelt nog heel onwerkelijk dat 
nu zo abrupt een einde is gekomen 
aan het leven van deze lieve man 

en dat hij er niet meer is. Het was 
fijn hem gekend te hebben. Rob 
heeft een blijvende indruk achter
gelaten bij In De Boomtak, hij zal 
niet vergeten worden. We zullen 
hem heel erg gaan missen. 

Vrijwilligers, bezoekers en bestuur 
van wijkcentrum In De Boomtak 
wensen de familie van Rob heel 
veel sterkte en kracht om dit ver
lies te dragen. 

+   Francis Huisman

Fietsen vanuit In De Boomtak

Zaterdagavond 8 januari is, na een ziekteperiode van slechts een 
aantal weken, Rob Mermans overleden. Hij was zeer geliefd als 
vrijwilliger bij In De Boomtak. 

Als de coronaregels het toelaten 
gaan we weer lekker fietsen op elke 
tweede donderdag van de maand. 
De afstand is ongeveer 30 à 35 km. 
Om 12:30 uur is het verzamelen 
aan de achterzijde van wijkcentrum 
In De Boomtak. Het vertrek is om 
13:00 uur. Deelname is gratis, maar 
de consumptie bij de horecagele
genheid onderweg is voor eigen re
kening. Er wordt overigens ook nog 
een korte tussenstop gemaakt om 
fruit of iets dergelijks te eten.

 Rinie Huijbregts
 Francis Huisman

Ben je nieuw bij deze fietsgroep? 
Dan kun je gewoon aansluiten!

Maar als je eerst wat meer in
formatie wilt hebben, kom dan 
langs op woensdagmorgen tussen 
8.00 en 12.00 uur, dan is Rinie 
Huijbregts voor uitleg aanwezig.  
Of bel naar In De Boomtak: 
013 – 5430920. 

Hopelijk kunnen we weer veel 
mooie fietstochtjes maken!

Rob in zijn element bij het Repair Café. 
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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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