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Nieuwe bewoners in de wijk

Chris Oomes

De Oekraïense bewoners in de centrale gang van het GGD-gebouw.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne bereiken nu ook de
Bomenbuurt. Gastgezin Kris en Wilma aan de Boomstraat vangen
drie jonge vluchtelingen op. Al ruim een maand wonen Oleg, Zlata
en Ihor bij ons in de buurt. Aan de rand van onze wijk is ook een
grotere opvanglocatie geopend. In het voormalig GGD-pand aan
Ringbaan-West is plaats voor maximaal 150 vluchtelingen.
Op deze locatie worden in eerste
instantie maximaal 70 Oekraïense
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Onze buurt stemt progressiever
dan gemiddelde Tilburger!

vluchtelingen opgevangen, daarna
eventueel nog eens 80. Dit is afhan-

8

Tweedehands snuffelen op het
Lindeplein

kelijk van hoeveel vluchtelingen
daadwerkelijk naar Tilburg komen
en hoe andere locaties gaan bijdragen. Agnes, verantwoordelijk voor
de gemeentelijke opvanglocaties,
legt uit waarom gekozen is voor
het voormalig GGD-pand: “Deze
eerste locatie was een relatief makkelijke keuze. Het pand staat leeg
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Groeten uit de wijk:
WO II in Tilburg

en dat zou waarschijnlijk nog even
blijven, er is veel ruimte voor slaapplekken en gemeenschappelijke
ruimtes, twee binnentuinen, genoeg parkeerplekken, het is in eigendom van de gemeente en het is
gemakkelijk woonklaar te maken.”
Lees verder op pagina 3
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Dagen om bij stil te staan,
namen om niet te vergeten
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Onze buurt stemt progressiever
Op 16 maart mocht heel Tilburg naar de stembus voor een nieuw
stadsbestuur. De animo onder de Tilburgers was ronduit belabberd met net 40 procent opkomst. Een analyse van de uitslagen in
de vier stembureaus in onze wijk (Noordhoek en Centrum-West)
geeft een interessante blik in de politieke voorkeur van de stemmers in onze wijk.

Esmah Lahlah aan de interviewtafel in de Raadzaal.

Colofon

Hoewel het riskant is om labels te
plakken anno 2022 lijkt het er toch
op dat de stemmers in Noordhoek en Centrum-West over het
algemeen progressiever en minder
lokaal stemmen dan gemiddeld in
Tilburg. En de klassieke middenpartijen zijn niet bepaald populair.
GroenLinks behaalde met liefst
29,2 procent van de stemmen een
klinkend resultaat, tegenover 20,8
procent in heel Tilburg; D66 kreeg
16,9 procent (14,1 stadsbreed) en
VVD werd net derde met 8,9 procent (11,2 stadsbreed). De klap
voor Lijst Smolders -in 2018 de
grootste partij van Tilburg- was
ook hier duidelijk te zien: 7,9 procent van de stemmen tegenover
12,5 gemiddeld in Tilburg.

Opkomst
Over de opkomst en precieze
herkomst van de stemmers in de
kieslokalen 2 (Cinecitta), 3 (In De
Boomtak), 4 (Odulphus) en 21
(Cederstraat) valt weinig zinnigs
te zeggen. Elke Tilburger mag namelijk overal in de stad zijn stem
uitbrengen in een bureau naar

keuze. Bovendien reden er mobiele
stembureaus door de stad en konden mensen ook op maandag en
dinsdag al hun stem op sommige
bureaus uitbrengen. Zoals traditioneel was wijkcentrum In De Boomtak relatief druk bezocht met 1534
geldige stemmers. Odulphus zat
hier flink onder (811 stemmers)
evenals Cinecitta (630). In de gymzaal aan de Cederstraat was het
ronduit rustig met 356 uitgebrachte stemmen.

Middenpartij
In de uitslag van onderzochte
stembureaus vallen nog een paar
zaken op. VVD, CDA en PvdA, toch
de klassieke middenpartijen in Nederland, scoren alle drie gemiddeld
lager dan in de rest van Tilburg. Het
CDA, en vooral de voorganger KVP,
was in de vorige eeuw decennialang beeldbepalend in de Tilburgse
politiek. In 2022 behalen de christen-democraten 3,7 procent van
de stemmen in onze buurt.
Frank Vermeulen
	Chris Oomes
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 16 mei naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
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VVD
50 Plus
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3,3
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5,9
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Partij voor
de Dieren
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bezorgklachten:
Neem contact op met
c.audenaerd@kpnmail.nl
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GroenLinks

CDA
Lokaal
Tilburg

8,0
5,6
3,7
5,0
3,9
4,4
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2 (Cinecitta),
3 (In De Boomtak),
4 (Odulphus)
21 (Cederstraat)
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Zoekt u?

• Huishoudelijke hulp
• Tuinman of computerhu
• Privéchauffeur
• Bijles voor uw kinderen
Slechts €

13,90 uur (incl. BTW

Personeel

Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN o
COMPUTER hulp of BIJLES voor u
kind? Studenten uit uw wijk helpe
graag. Uurtarief slechts € 13,90.
www.tiptopstudent.nl
Whatsapp /bel 06 1482 6000

Igor, Nazar, Uliana, Olena, Miroslav, Anna, Tamila en Oleksandra, allen afkomstig uit verschillende steden in Oekraïene.

Er is al veel speelgoed, meubilair en
andere spullen gebracht door vrijwilligers en ondernemers. Eigenlijk
is alles hier wel aanwezig voor de
eerste groep vluchtelingen. Maar
er moet ook een hoop georganiseerd worden.

Begeleiding
Aan de Ringbaan zullen voornamelijk ouderen en vrouwen met
kleine kinderen komen te wonen.
Iris, beleidsmedewerker Asiel, Opvang en Integratie, legt uit wat er
zoal georganiseerd moet worden.
Overdag worden ze begeleid door
een huismeester en in de avond
is er beveiliging geregeld, er is dus
24/7 ‘toezicht’. Ze worden vanaf
het begin geholpen, wegwijs gemaakt, door ContourdeTwern en
veel vrijwilligers. Ook organiseren
zij en het Sportbedrijf sport- en
spelactiviteiten. In eerste instantie
zal er een cateringservice worden
gebruikt voor drie maaltijden per
dag. Daarna zullen de vluchtelingen zelf gaan koken in de grote
keuken, maar wel in groepjes, want
het is ondoenlijk om 150 mensen
allemaal zelf een avondmaal te laten bereiden in een keuken.

Aan de slag
De kinderen gaan zo snel mogelijk
naar school. Hoe dit precies georganiseerd gaat worden is nog niet
duidelijk. In principe krijgen ze
binnen drie maanden in ieder geval taalles. De volwassenen mogen
werken zonder speciale vergunning. Hierover gaat de gemeente in
overleg met de ondernemers(-verenigingen). Als de vluchtelingen
langer willen blijven is wel een
inburgeringscursus nodig. Voor
leefgeld en een eigen woonruimte
is registratie in het Basisregistratie
Personen (BRP) nodig.

gelijkse leven, de taalbarrière, de
zorg- en onderwijsvoorzieningen
en activiteiten. Alle gewenste hulp
is samengebracht op de website
www.vrijwilligerstilburg.nl

Hulp
Het begin is gemaakt, snel en
professioneel door de gemeenteambtenaren, sociale organisaties, vrijwilligers en ondernemers.
Hulp blijft nodig, vooral voor het
wennen aan het Nederlandse da-

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

Laurens Elzinga
	Chris Oomes

Afmeting 60 x 49

Zoekt u?



Voorzieningen
De spreekkamers worden gebruikt
als slaapkamers, de bedden inclusief matras komen van Defensie
en het Rode Kruis. Grotere vergaderruimtes worden met wandjes
geschikt gemaakt. Wel moest er
het een en ander gedaan worden
voor de brandveiligheid, want met
zoveel mensen die hier komen
wonen gelden er strenge regels.
Stroom
draden en stopcontacten
wegwerken, rookmelders ophangen en de vluchtroutes aangeven.
En er moesten douchevoorzieningen gemaakt worden.

• Huishoudelijke hulp
• Tuinman of PC-hulp
• Privéchauffeur
• Bijles voor uw kinderen
• Uitlaathulp hond
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Dementie Vriendelijke Gemeenschap
De Dementie Vriendelijke Gemeenschap
moet een begrip worden voor onze wijkbewoners. Het is een project van professionals
en vrijwilligers met ondersteuning vanuit de
gemeente, om onze wijk voor iedereen leefbaar te maken. Volg de berichten in de wijkkrant als je geïnteresseerd bent en een van de
bijeenkomsten wilt bijwonen.

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

Nummer 3 2022 | 5

Ласкаво просимо до Тілбурга
Welkom in Tilburg! Amper drie weken na het begin van de oorlog
in Oekraïne komen de eerste vluchtelingen aan in Tilburg. We
gingen in gesprek met Oleg, Zlata en Ihor, drie zeventienjarigen
die onderdak hebben gevonden bij gastgezin Kris, Wilma en hun
zoon Joep aan de Boomstraat.
Met een volle wagen reden twee
moeders van Kiev via Lviv naar
Tilburg. Ze brachten drie tieners
naar het gastgezin aan de Boomstraat, twee van hunzelf en een van
bevriende ouders. Lang bleven ze
niet. Maandag de 13e kwamen ze
laat aan, wat eten, uitpakken en
naar bed. Dinsdagochtend even
snel de stad verkennen, foto’s maken van het Spoorpark, Spoorzone
en het centrum. Daarna in de auto
de lange reis weer terug, zonder
hun kinderen. Maar met de opvallende mentaliteit die we ondertussen kennen van de Oekraïners. Kris:
“Ze wilden zo snel mogelijk terug
om hun mannen te helpen to kick
out the Russians.”

Contact
Naast hun mannen waren ook hun
andere, jongere kinderen in Oekraïne achtergebleven. Oorspronkelijk
komen ze uit een voorstad van
Kiev, maar hun gezinnen hadden
eerder de vlucht naar het westelijker gelegen en relatief veilige Lviv
genomen. Oleg, Zlata en Ihor hebben dagelijks contact met hen via
internet en telefoon. Ze maken zich
logischerwijs zorgen, zijn verdrietig,
maar ook opvallend monter.
Studeren
Tot eind februari hadden ze een
normaal leven in Oekraïne. Alle
drie zaten ze in hun laatste jaar
van de middelbare school, vergelijkbaar met VWO Natuur en
Techniek. Hard studeren voor de
examens die dit jaar zouden worden afgenomen. Daarna willen ze
naar de universiteit. In principe in
Kiev, maar in het buitenland was
ook een optie, nu voorlopig de enige optie. Of dit gaat lukken weten
ze niet, want voor toelating tot de
universiteit moet je eerst je vooropleiding hebben afgerond. Oleg
en Zlata overwegen een hele studie
aan de Tilburg University te volgen.

Ihor wil het liefst zo snel mogelijk
terug, als het kan naar de universiteit van Kiev. Hun lessen volgen ze
hier online. Door corona was dat
al gebruikelijk. De lessen worden
gegeven vanuit Kiev en beginnen
’s morgens om acht uur onze tijd,
omdat Oekraïne een uur op ons
voorloopt.

Nieuwe ontmoetingen
Kris maakt hen wegwijs in Tilburg.
Van museum De Pont tot aan de
notenbollen van Van Vlerken. Via
de zoon van Kris en Wilma konden ze direct sporten op de universiteit. Voor het sporten op zich,
maar vooral ook om bezig te zijn
en mensen te ontmoeten. Door de
andere (internationale) studenten
werden ze al snel opgenomen. Een
BBQ-feestje op Talent Square deed
ze erg goed. Ze voelen zich welkom
in Tilburg. Zlata: “Everybody is so
friendly and interested, they want
to know everything about Ukraine.
We went exploring the city. First
the gratis library.” Zoals gezegd, Kris
maakt ze wegwijs, dus grinniken ze
over het woordje gratis. “We went
to find the cinema, not for now,
but maybe to watch a movie later.
The ticketman came up and asked
us something in Dutch, we explained we were from Ukraine, he told
us to wait, minutes later we got a
free movie with drinks and everything, it was really kind of him, he
paid it from his own money.”
Niet niks doen
Ze zijn niet toevallig in Tilburg terecht gekomen. Via een kennis en
een appgroep kwam de oproep
wie vluchtelingen wilde opvangen. Wim, een vriend van Kris en
voormalig directeur van het Allard
Pierson Museum, heeft veel internationale contacten en ook Oekraïense vanwege de tentoonstelling
‘De Krim, Goud en geheimen van
de Zwarte Zee’. Archeologe Valen-

Ihor, Zlata, Oleg en Kris in de achtertuin aan de Boomstraat.

tina vroeg in die groepsapp om
plek voor de drie jongeren. Kris
en Wilma hoefden niet lang na te
denken over hun aanbod. Kris is
leraar geweest, jarenlang niveau 1
op het ROC waar vaak ook vluchtelingen onderwijs krijgen. Nu is hij
met pensioen en kon hij niet niks
doen. Toen Tilburg gegoogled was
door de drie jongeren, was de keus
gemaakt. Vooral de aanwezigheid
van het gastgezin en de universiteit
waren doorslaggevend.

Goede keus
Hoewel ze voor online-school
een uur vroeger uit bed moeten
dan normaal, vanwege het tijdsverschil, hebben ze geen spijt van
‘hun keus’. Ze wonen heel fijn bij
Kris en Wilma, de jongens samen
op een kamer, Zlata op een andere. Ze hebben voldoende spullen,
tablets, fietsen en alles is lekker
dichtbij (Kiev is ongeveer 7 keer zo
groot als Tilburg met 13 keer zoveel
inwoners). Alleen de wind is crazy.
Kosten
Met de financiële middelen die ze
hebben kunnen ze geen studen-

tenkamer betalen, dus voorlopig
wonen ze nog wel even bij het
gastgezin. Kris zegt stellig: “Zolang
als nodig is!” Ik vertrok onder de indruk. Van de positieve instelling en
zelfstandigheid van Oleg, Zlata en
Ihor en van de enorme gastvrijheid
van Kris en Wilma. Hartverwarmend is ook dat de buren aan de
Boomstraat envelopjes afgeven om
bij te dragen in de kosten. Want tja,
only the library is gratis.
+

Laurens Elzinga

Kris en Wilma vragen niet
om hulp, want er wordt
heel veel hulp aangeboden
uit hun vriendenkring. Alles is zo goed als geregeld.
Wil je toch helpen?
Op de website van de
gemeente is informatie te
vinden: www.tilburg.nl/
actueel/oekraine
of de website
www.vrijwilligerstilburg.nl.
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Van Harmonie naar het Huis van Muziek
Het fraaie pand van de Nieuwe Koninklijke Harmonie is al
decennialang een blikvanger in de Stationsstraat, maar met
gesloten deuren. Sinds kort is dit veranderd met de opening
van een nieuwe fraaie horecazaak op de begane grond. Begin juli gaan de deuren van Stationsstraat 26 wagenwijd open
dankzij het nieuwe Huis van Muziek. In een serie artikelen geven we een inkijk in het fascinerende verleden, heden en de
veelbelovende toekomst van het gebouw en haar gebruikers.
Het monumentale pand van de
Nieuwe Koninklijke Harmonie
(NKH) in de Stationsstraat ondergaat momenteel een ware metamorfose. Enkele jaren geleden is
door het bestuur van de Sociëteit
Nieuwe Koninklijke Harmonie het
plan ontwikkeld het pand een nieuwe invulling te geven. Van besloten
vergaderlocatie en verenigingsgebouw naar een open huis met horeca en de vestiging van het Kessels
Museum. Dit is een museum voor
jong en oud over de gelijknamige
Tilburgse instrumentenmakersfabriek. Kessels is zowel cultureel als

industrieel erfgoed van Tilburg en
krijgt in de Stationsstraat een fraai
nieuw museum en een kindermuzieklab waar kinderen al heel jong
kennis kunnen maken met uiteenlopende manieren om muziek te
maken.
“In 2015 constateerden we dat we
met de toenmalige inkomsten veel
te weinig hadden om het monumentale gebouw in stand te blijven
houden. Ook de eigen rol als sociëteit was uitgespeeld. Ooit 600 leden, nu nog maar 18. We moesten
hoe dan ook het tij keren”, aldus
bestuursvoorzitter Anita de Haas.

De muziek terug
De Haas kwam na een uitvoerige
zoektocht met het idee de muziek ook echt terug in het gebouw
te brengen en Kessels de rol in de
stad te geven die het erfgoed volgens haar verdient. Na het bestuur
van Kessels voor het idee gewonnen te hebben, werd ze de kartrekker van het project. “En dat heb ik
geweten! Het heeft heel veel kruim
gekost. Veranderen is moeilijker
dan iets van de grond af aan opbouwen omdat je te maken hebt
met bestaande krachten.”
De realisatie van het plan is een
proces geweest van maar liefst
zes jaar, waarin heel veel hobbels
genomen moesten worden, variërend van het overtuigen van de
eigen leden, het vinden van de benodigde verbouwingshypotheek
en een nieuwe horecapartner, tot
een juridische schikking met de
vorige huurders die niet mee wilden in het nieuwe concept.

Tien jaar
De gemeente Tilburg was direct
enthousiast, maar opende ook
niet meteen de portemonnee.
Dat is uiteindelijk wel gelukt met
een bijdrage van een ton op het
totale project en een huurtoezegging voor een periode van tien
jaar voor de vestiging van het
museum. Kessels zit nu nog als
erfgoeddepot in het Dröge-complex achter het Textielmuseum
aan de Goirkestraat en krijgt in
de Stationsstraat de beschikking
over een deel van de begane grond
en de twee bovenverdiepingen.
Het idee voor het nieuwe concept
van het museum is bedacht door
Frans Ellenbroek, voormalig directeur van het Natuurmuseum Brabant en is verder in detail geheel
vormgegeven door het Grafisch
ontwerpbureau Kinkorn uit de
Acaciastraat.
De Haas: “Het wordt echt een
vierde volwaardig museum voor
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De Nieuwe Koninklijke Harmonie in de Stationsstraat.

Tilburg en een eye-opener voor
alle Tilburgers die nog niet eerder
kennis hebben gemaakt met de
bijzondere geschiedenis van de Tilburgse fabrikant Mathieu Kessels,
inderdaad de vader van Marietje.”
Het familiehuis van Kessels stond
in de vorig eeuw op de plaats waar
nu het Spoorparkkantoor is gevestigd. In de 350 meter lange fabriek,
die ernaast stond, werden muziekinstrumenten aan de lopende
band geproduceerd. Deze gingen
vervolgens hele wereld over.
De afgelopen maanden is aan de
Stationsstraat hard gewerkt aan

een forse inpandige verbouwing
en een volledig nieuwe inrichting
van het rijksmonument. De NKH
heeft het initiatief genomen voor
de verbouwing. De toekomstige huurders, horeca en museum
staan borg voor een fraaie inrichting van hun eigen ruimtes. Op
de begane grond delen museum
en horeca de nieuwe entree. Daar
komt ook de ontvangstruimte en
kassa voor het museum.

Inmiddels geopend
De horeca op de begane grond
is onder de naam De Harmonie

inmiddels geopend en wordt geëxploiteerd door chef-kok Lucas
Smits. De Harmonie is overdag museumcafé en lunchlocatie en biedt
ook een luxe zaal voor vergaderingen, bijeenkomsten of lunchkamer
voor groepen. In de avonduren
richt De Harmonie zich op feesten,
partijen en besloten diners.
Op de maandagen is de horeca gesloten en is de benedenruimte het
domein van de Muziekvereniging
Nieuwe Koninklijke Harmonie.
Dan repeteren de orkesten en zijn
er muzieklessen voor mensen die
op latere leeftijd nog een instrument ter hand willen nemen. Het
recent gelanceerde ‘Laatbloeiersproject’ is mede dankzij de fraaie
repetitieruimten, een succes.

Openingsweekend
Momenteel wordt met vrijwilligers
en professionals hard gewerkt aan
de inrichting, zodat alles klaar is
voor de opening in het weekend
van 1,2 en 3 juli. Omdat het een
totaal nieuw concept is, moet alles van vooraf aan worden opgebouwd. Het Tilburgse ontwerpbureau Kinkorn, dat al talloze
exposities en musea-inrichtingen
in binnen- en buitenland op zijn
naam heeft staan, is door Kessels
aangetrokken voor dit bijzondere
museumontwerp in eigen stad.
De verzamelnaam van het pand is
Repetitie van het Nieuwe Harmonie orkest.

straks Huis van Muziek. Het is dus
ook de bedoeling met regelmaat
een podium te bieden aan uiteenlopende muziekmakers en volop
synergie tussen huurders en gebruikers tot stand te brengen.
De totale investering van NKH,
Museum en horeca De Harmonie
is ruim één miljoen euro. “Het is
gewoon heel bijzonder dat een
vereniging het initiatief heeft genomen om dit voor elkaar te krijgen in de stad en zelf ook veruit als
grootste investeerder optreedt”,
aldus Anita de Haas.
Meer info over de horecazaak:
www.deharmonietilburg.nl
Frank Vermeulen
	Chris Oomes

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud
Rubensplein 25
5025 ND Tilburg
013 542 26 59
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Tweedehands snuffelen op het Lindeplein

Graphics: Sylvia Stakenburg

Rommelmarktliefhebbers, opgelet! We moesten even geduld hebben, maar op 12 juni 2022 vindt de 7e editie van de welbekende,
drukbezochte rommelmarkt op het Lindeplein plaats. Het vernieuwde plein in de Bomenbuurt wordt op deze dag omgetoverd
tot een gezellige markt waarbij bezoekers langs meer dan 50 bomvolle kramen kunnen struinen. Ook kinderen uit de buurt hebben een plaatsje om hun overtollige speelgoed te verkopen op het
grasveld.
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L INDEPLEIN
T ILBURG

Graphics: Sylvia Stakenburg

NDEPLEIN
T ILBURG

Blok je agenda op 12 juni, want
misschien stuit je tussen de zoldervondsten wel op dat pareltje
waar je al jaren naar op zoek bent!
De Lindepleinmarkt is te bezoeken tussen 10.00-16.00 uur. Jonge
buurtbewoners kunnen worden
geschminkt. Ook zal er een ijsgratis entree
kraam staan waar bezoekers en
kraamhouders kunnen genieten
van een welverdiend ijsje.

L INDEPLEIN
L INDEPLEIN
L INDEPLEIN T ILBURG
7e Lindepleinmarkt
T ILBURG
21 juni 2015
zondag
12
juni
2022
T
ILBURG
1 juni 2015
van 10.00 tot 16.00 uur
gratis entree

gratis entree
gratis entree

L INDEPLEIN
T ILBURG

VOOR EN DOOR
BEWONERS
VAN DE WIJK
gratis
entree

van 10.00 tot 16.00 uur

Slechts € 16,50

gratis entree

Ook dit jaar wordt er op het Lindeplein weer een rommelmarkt gehouden.

Voor 3 hoofdgerechten!

12 juni 2022
van 10.00 tot 16.00 uur

 Hollandse hachee, rode bietjes, puree
 Kalkoenbiefstukjes, tuinbonen, aardappeltjes
hrijven bij Drukkerij
in de
Voor Habé
buurtbewoners
geldt: vanaf 11 april tot 1 mei inleveren met voorrang, daarna
VOL=VOL bij Drukkerij Habé
Inschrijven
in de
 Kibbeling,
Mexicaanse groenten en krieltjes
ndestraat 2A tijdens kantooruren
L
Zilverlindestraat
2A
tijdens
kantooruren
O

Runderstooflapje,
rode kool appel en puree
De
kosten
bedragen
€
20,=
per
kraam
(voldoen
bij
inschrijving
en
graag
gepast)
1
kraam
per
adres.
of op Olmenstraat 2
=V
OL witlof
V
L
of op Olmenstraat
2 Halskarbonade,
O
spek en krieltjes
=
V op het plein weer een
Inschrijven
bij Drukkerij
in deper gezin.
Kinderen kunnen
GRATIS
grondplaats
krijgen,
1 plaats
Lpangang, groentenmetananas,
Inschrijven
bij
Drukkerij
Habé
inHabé
de
O
ndepleinmarkt@gmail.com
Ook hiervoor geldt, snel opgeven want deZilverlindestraat
vrije kinderplaatsen
zijn erg
in trek.
2A tijdens
kantooruren
V

Babi
bami goreng
L
Zilverlindestraat 2A tijdens
kantooruren
of op Olmenstraat
2
O=L VO lindepleinmarkt@gmail.com
V
Inschrijven
bij je
Drukkerij
Habé
in de
of op Olmenstraat
2
Voor
vragen kun
terecht op
lindepleinmarkt@gmail.com

Kip
saté,
nasi
goreng
met
Indische
groenten
=
L
Zilverlindestraat 2A tijdens kantooruren
VOL VO
L
lindepleinmarkt@gmail.com
O
Gebakken
zalmfilet,
bladspinazie
en
puree

V
Met dank aan
onze
sponsors: 2 C€ lindepleinmarkt@gmail.com
of op
Olmenstraat
=
van 10.00 tot 16.00 uur

Inschrijven: Drukkerij Habé, Zilverlindestraat 2A (tijdens kantooruren)
of tussen 19.00 en 21.00 uur en in het weekend: Olmenstraat 2.

van 10.002a
tot
16.00openingstijden)
uur
Inleveren bij Drukkerij HaBé in de Zilverlindestraat
(tijdens
of Olmenstraat 2 (in de avonduren van 19.00 tot 21.00 uur en weekenden).

info: lindepleinmarkt@gmail.com

lindepleinmarkt

van 10.00 tot 16.00 uur

acquisitie: bpMedia+Design

teken-, schilder-, hobbymaterialen
en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • 5038 GP Tilburg • 013 - 542 07 31
www.antoondejong.nl • info@antoondejong.nl

teken-, schilder-, hobbymaterialen
en lijstenmakerij

AVANGI

C€

C€

Cartridge €urope
Cartridge €urope

C€
Cartridge €urope

Betreft: Ο Marktkraam (€ 20,=)
of

Ο Kinderplaats (gratis)

indien beide, dan 2 formulieren invullen!!

Naam:____________________________________________________________________________________
Adres:____________________________________________________________________________________
Postcode:_______________Plaats:___________________________________________________________
Mobiele telefoon:_________________________________________________________________________
Mailadres:________________________________________________________________________________
Handtekening:
Door het plaatsen
van uw handtekening gaat u akkoord met de huisregels (welke we u bij
Social Media
inschrijving overhandigen). Voor meer informatie en vragen mail naar lindepleinmarkt@gmail.com
LOGO COLLEC TION

Volg ons:

lindepleinmarkt

C€

HAIRFASHION

Boomstraat 117 • 5038 GP Tilburg • 013 - 542 07 31
www.antoondejong.nl • info@antoondejong.nl

cut

acquisitie: bpMedia+Design

bredaseweg 110, Tilburg

acquisitie: bpMedia+Design

VOL

Cartridge €urope

lindepleinmarkt@gmail.com

 KIES 3 MAALTIJDEN
Cartridge €urope

Thuiszorgkorting!
Bel (013) 544 2513

juni
2015
21 21
juni
2015
21 juni 2015

Wilt u ook een kraam op deze gezellige markt?
Geef u dan op via onderstaand formulier.

Dit alles mede mogelijk gemaakt
door een groot aantal sponsors die
de organisatie al jaren steunen met
een financiële bijdrage, waardoor
we de prijs van de kramen heel
laag kunnen houden en geen toegang hoeven te vragen.
Kortom, redenen genoeg om ook
dit jaar weer mee te doen of uw
buurtgenoten te ontmoeten onder hopelijk een stralende zon!

Knip uit!

Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar:

Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg



Graphics: Sylvia Stakenburg

Jaarlijkse rommelmarkt op het Lindeplein.

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

Als ANBI-stichting, welzijnszorgorganisatie
werken wij binnen de kaders van het WMObeleid. Vaste bezorgers in herkenbare bedrijfskleding. Bekend bij thuiszorgorganisaties en
gemeenten. Aanbieding éénmalig alleen voor
nieuwe klanten. Informeer naar onze speciale
kortingen. Koelverse maaltijden blijven minimaal een week houdbaar in uw koelkast.
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Klimaatklussers helpen en inspireren in de wijk
December 2017 vlak voor Oud en Nieuw treffen Frans Bedaux
en Ad van Wereld elkaar in Paradox. Een biertje doen, voetjes
van de vloer, beetje ouwehoeren en dan ontspruit er een idee.
Frans was met pensioen en wilde graag bezig blijven, iets nuttigs
doen. Samen met Ad kwam hij op het idee om huizen te gaan
verduurzamen voor mensen die dat zelf niet kunnen.

Vaak is het duurzame verhaal te ingewikkeld, te duur of te moeilijk te
realiseren. Mensen willen wel, maar
kijken er tegenop. Deze mannen
houden het praktisch, simpel en
betaalbaar.”

temonnee. Maar het fijnste is dat
als ik ‘s ochtends beneden kom de
kamer niet zo koud is als voorheen.
De poortisolatie doet echt wonderen. En dat vinden de buren ook,
want die hebben ook meegedaan!”

Tilburg, vooral bij mensen die het
moeilijk kunnen betalen.

Praktische tips
Frans en Huub leggen uit wat ze
gedaan hebben. “Sandra wilde
verduurzamen, minder betalen en
meer comfort. Eigenlijk wat iedereen wil. Wij gaan dan op de koffie,
lopen het huis door en geven praktische tips. Wij zijn nergens aan gebonden, doen niet aan opsmuk of
commercie en doen grote en kleine
klussen met evenveel plezier.” Voor
Sandra hebben ze de poort geïsoleerd, iets dat vaak vergeten wordt
en veel voordeel oplevert. Huub:
“Door de poort moeten natuurlijk
wel de kliko en fietsen, het is krap
dus moesten we ander materiaal
gebruiken dan standaard wordt
voorgeschreven. Met isolatiefolie,
latjes en worteldoek hebben we de
poort voor heel weinig toch goed
kunnen isoleren.” Ook zijn er plastic lamellen opgehangen voor de
poortingang.

Anderen helpen
Frans is tegenwoordig Klimaatburgemeester. Een eretitel voor iemand die zijn gemeente inspireert
te verduurzamen. De titel doet
Frans niet zoveel, wel het helpen
en inspireren van anderen. “Wij zijn
vooral handig, hebben veel kennis
en genoeg tijd om mensen te helpen. Wij vinden het leuk om bezig
te zijn en Tilburg te verduurzamen.
Vooral ook voor onze nieuwe generaties!”

Twee dagen later, weer in Paradox
tijdens Stranger than Paranoia,
kwam Ad Huub Sibbing tegen. Het
idee schoot wortel. Al snel kwamen
Sjoerd en Toon de club versterken
en later Ab. Nu zijn ze Stichting
de Klimaatklussers, een vrijwilligersorganisatie die wil helpen bij
het isoleren van oude woningen in

Bekendheid
Sandra Rijnen heeft ervaring met
de klimaatklussers en wil graag dat
meer mensen hen kennen. “Dit zou
voor heel veel mensen in de Bomenbuurt een goede uitkomst zijn.

Meer comfort
De Klimaatklussers geven ook adviezen voor kleine aanpassingen
die je zelf eenvoudig kunt doen.
Zo heeft Sandra op hun advies de
CV opnieuw ingesteld en een infrarood verwarmingspaneel gekocht
voor haar werkkamer. Zo kan ze
fijn thuiswerken zonder dat alle
radiatoren aan hoeven. En ze heeft
zonnepanelen gekocht bij een bedrijf waar Frans goede ervaringen
mee had. Sandra: “Al met al is mijn
gasverbruik ongeveer gehalveerd.
Goed voor het milieu én mijn por-

Klimaatklussers isoleren de zijgevel.

Energiearmoede
De Klimaatklussers komen graag in
contact met mensen die zelf niet
in staat zijn hun oudere woning te
verduurzamen. De materiaalkosten moeten in principe zelf betaald
worden, een gift naar tevredenheid
is zeer welkom. Deze giften worden
gebruikt voor mensen die ook de
materiaalkosten niet kunnen betalen. De Klimaatklussers hebben
veel oog voor de energiearmoede.
“We komen tegenwoordig veel
schrijnende gevallen tegen van
mensen die in de knel komen door
de energierekening. Voor hen kunnen wij echt een verschil maken.”
Heb je ook een oudere woning
in de Noordhoek?
Neem dan snel contact op met de
Klimaatklussers:
www.klimaatklussers.nl.
Laurens Elzinga
	Chris Oomes

Het alternatief voor de sportschool
• Begeleiding op maat
Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328 | 5038 GH Tilburg | www.totaal-vitaal.nl
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advertentie Antoon de Jong bv
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teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

Bestel de
Proefbox!
3 maaltijden
voor maar

15,00

€

Verse gerechten bij u thuisbezorgd.
U proeft dat er met zorg voor u is
gekookt. Probeer het nu zelf!
Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954

etenmetgemak.nl

van der

Vleuten & Derix

Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

www.harrietvandervleuten.nl

Henr. Ronnerstraat 19
5038 KH Tilburg

Kipsaté

Edwin&Marina

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

Grafisch
ontwerp
met dubbele
aandacht
www.karelenlinda.nl

Voor een passend afscheid

Tongschar & zalm Boerenkool

Ontwerpstudio Karel & Linda

Veemarktstraat 34

 @karelenlinda

5038 CV Tilburg

Rundersukade

te

B
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Groeten uit de wijk: WO II in Tilburg

Op de ansicht: links de Paterskerk St Vincentiu à Paulo en de koeltoren van de Gemeentelijke Gas- en Electriciteitsfabriek, in het midden de drukkerij van het Jongensweeshuis
en rechts op de ansicht is nog een stuk van de toenmalige situatie te zien in Noordstraat en Centrum-West.

In wijkkrant De Noordhoek nummer 3 van 2019 kun je in een
artikel lezen over een bominslag in de Noordstraat. Daar viel in
het eerste jaar van WO II een bom die onschuldige voorbijgangers doodde. Aan het eind van de oorlog waren er ook vernielingen door sprengkommando’s, die veel schade aanrichtten. Willem
Smulders vertelt hierover uit eigen ervaring.
In mei 1940 namen de Duitsers
de gebouwen van de Nederlandse
Spoorwegen al in bezit. Zo’n 2000
Tilburgers werkten er samen met de
bezetter. Maar in september 1944,
toen de geallieerden naderden,
nam een zogenaamd sprengkommando het heft in handen met ‘de
tactiek van de verschroeide aarde’.
De bezetter wilde geen ‘cadeautjes’
achterlaten voor de geallieerden.
Belangrijke gebouwen en infrastructuur werden onbruikbaar gemaakt.
Dat gebeurde met bommenwerpers
vanuit de lucht, maar ook vanaf de
grond werd er flink vernield.
Willem Smulders, geboren in 1926,
was 18 jaar toen de Engelsen Til-

burg kwamen bevrijden. Hij vertelt
dat vanuit Hilvarenbeek de eerste
patrouilles kwamen aanmarcheren.
“Ze liepen aan weerszijden van de
weg. En later zag ik ze ook vanuit de
Bosscheweg”, vertelt Smulders. “We
werden beschoten door de Engelsen die de Duitsers wilden pakken,
dat kostte 11 mensen het leven. Wij
lagen onder vuur en schuilden wel
20 minuten in een kuil. Mijn broer
en ik en een voorbijganger.” Willem
Smulders onderschrijft met een
glimlach dat hij het onvergetelijk
vond. “En wij maar bidden.”
Smulders was lang niet altijd bang:
“We wilden het zien en meemaken. De laatste dagen van de oor-

log lagen de Duitsers op de grond
met mitrailleurs.” Om de Engelsen
tegen te houden. “Daar liepen we
gewoon langs. We waren jong. Het
gevaar, daar stond je niet bij stil.”
In een dag of drie werd zoveel mogelijk vernietigd. In de Spoorzone
bijvoorbeeld: locomotieven, hijsen transportkranen. Ook de watertoren aan de Bredaseweg werd
gesaboteerd. Door tekort aan dynamiet bleef de schade beperkt tot
kapotgeblazen kantelen en ernstige
scheuren. Willem Smulders weet
uit eigen ervaring nog meer: “De
granaten sloegen in de schoorsteen
van de AaBe-fabriek. En ook viaducten moesten het ontgelden door
de Duitse sprengkommando’s: de
spoorbrug van Ringbaan Oost en
het viaduct over het Wilhelminakanaal, op de weg naar Moergestel.”
Hij laat de foto’s zien in het fotoboek.

Na de oorlog was de herstelgeest
goed aanwezig in Tilburg. De vernielde gebouwen werden snel hersteld. Zo kon bijvoorbeeld in de
gebouwen van de NS de Spoorweg
industrie weer snel zijn locomotieven en wagons in reparatie nemen.
“Maar wel met een kleine kanttekening”, zegt Smulders lachend. “Net
na de oorlog reden we in een trein
zonder ramen, die waren nog niet
leverbaar.”

De ansicht
Deze ansichtkaart is een foto van
fotograaf W.J. Oosterling. Deze werd
genomen vanuit de fabriek van Elias
(Noordhoek, toen Industriestraat).
De rookwolk op de ansicht komt
uit de gebouwen 90 en 92, de Wagenwerkplaats en Wagenmakerij.
Deze liggen tussen de LocHal en de
Koepelhal in.
+

Chris Oomes
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De gezichten achter de vrijwilligers

Vrijwilligers beplakken het Boomtakbankje.

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief op allerlei terreinen.
In het buurthuis, bij de wijkkrant, in het buurtpreventieteam,
de wijkraad, bij de organisatie van een activiteit. En dit is
maar een greep uit de lijst. Belangeloos zetten zij zich in voor
de wijk. Wie zijn dit zoal? In elk nummer laten we vrijwilligers
aan het woord komen. We gaan op bezoek bij de mozaïekers
van de sociale sofa voor de Noordhoek.
Deze keer maken we kennis met
een groep vrijwilligers. Ze zijn aan
het werk in het voormalige pand
van Gianotten aan de Bredaseweg.
Het pand staat leeg, maar voor hun
activiteiten mogen ze gebruik maken van de ruimte waar vroeger de
machines stonden van de drukkerij.

moeten aanpakken. Twee keer in
de week, op dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 16.00, wordt in wisselende samenstelling gewerkt aan
de mozaïeken van de bank. Met
behulp van een groepsapp worden
afspraken gemaakt wie wanneer
aan het plakken gaat.

Ik tref die ochtend Monique, Francine en Els, alle drie hard aan het
werk met het plakken van mozaïeksteentjes op een betonnen
bank, beter bekend als het 'bènkske'. Behalve deze drie dames zijn
ook Wies, Rien, Karlijn en Iris lid
van het vrijwilligersteam dat over
drie maanden de bank klaar wil
hebben voor plaatsing in de wijk.
Ze zijn op 19 maart begonnen met
een workshop, waarin ze tekst en
uitleg hebben gekregen hoe ze het

Het bènkske is een initiatief van
Karin Bruers. In Tilburg staan de
zogenaamde sociale sofa's inmiddels al op veel plekken. In alle
gevallen met een mozaïek dat gekoppeld is aan de plek waar het
bènkske staat. De bank waar hier
aan gewerkt wordt, heeft een
specifiek ontwerp dat gekoppeld
is aan de wijk Noordhoek. Op de
ontwerptekening die aan de muur
hangt zie ik het logo van wijkcentrum In De Boomtak, de woonto-

ren van Westpoint en de watertoren. Ook nog een grote boom, die
volgens de dames een boom is van
het Lindeplein.
Op mijn vraag waarom ze dit vrijwilligerswerk doen, krijg ik te horen dat ze het leuk vinden om iets
voor de wijk te doen, om onder

de mensen te zijn, of gewoon, om
bezig te zijn. Els is heel actief en is
naast dit werk ook vrijwilligster in
de keuken van In De Boomtak op
de dinsdagmiddag bij Het Eetpunt.
Daarnaast helpt ze een keer per
maand bij de Bingo, is ze lid van de
ouderenwerkgroep die middagen
organiseert voor de 55-plussers in
de wijk, en assisteert ze ook nog
bij de Pubquiz op de maandelijkse
vrijdagavond. Francine helpt ook
nog mee bij het Repair Café op zaterdag en doet daar reparaties aan
kleding. Monique gaat regelmatig
wandelen met een oudere man
die een beetje aan het dementeren is en samen drinken ze dan na
afloop een kopje koffie. Ze helpt
ook mee aan de jaarlijkse kerst- en
paaslunch in het wijkcentrum.
Het is duidelijk dat het vrijwilligerswerk voor deze groep een
vanzelfsprekende keuze is om een
bijdrage te leveren aan het leven
en welzijn in de wijk! De plek waar
het bènkske moet komen staan is
nog niet duidelijk. Via een enquête
in de wijkkrant, waar alle lezers aan
deel kunnen nemen, wordt uiteindelijk bepaald welke plek in de wijk
het gaat worden.
Clemens Audenaerd
	Chris Oomes

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.

Begraafplaats 't Heike aan de Bredaseweg

ZOEKT VRIJWILLIGERS
voor kleine reparaties en onderhoud.
Ben je geïnteresseerd? Op woensdag 18 mei wordt een
bijeenkomst gehouden in wijkcentrum In De Boomtak,
Boomstraat 81, Tilburg.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Tijdens deze
avond zal uitleg gegeven worden in woord en beeld en kunnen
geïnteresseerden zich opgeven.
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Dagen om bij stil te staan, namen om niet te vergeten

Het beeld 'Verbondenheid' in de Helga Deentuin.

Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, op 5 mei de bevrijding. Het is goed om elk jaar stil te staan bij
de slachtoffers van de oorlog. We staan stil bij Helga Deen, een van
de Joodse slachtoffers van het naziregime en bij een van de Joodse
onderduikers die de bevrijding mocht meemaken, Ernst Elzas.
Helga Deen (1925-1943) is geboren in Stettin (Duitsland). Het gezin waar ze opgroeide vluchtte in
1933 voor de nazi’s naar Tilburg.
Na een korte tijd van inwoning
kwam het gezin terecht in een
bescheiden huurwoning aan de
Pelgrimsweg. Na de lagere school
aan de Korte Schijfstraat ging ze
naar de Rijks-HBS. Vanaf 1940 werden de anti-Joodse maatregelen
goed merkbaar, ook in Tilburg. De
Joodse HBS-leerlingen moesten
naar een nieuw opgericht Joods
Lyceum in Den Bosch. Twee jaar
later moesten alle Joden een gele
ster dragen. Op 28 augustus 1942
vond de eerste deportatie naar
een concentratiekamp van Joodse
inwoners uit Tilburg plaats. Vader
Deen werkte bij de door de Duitsers opgerichte Joodse Raad, in
de hoop een deportatie te voorkomen. De naziterreur bleef het
gezin echter niet gespaard. In februari 1943 werd het uit huis gezet
en vonden ze onderdak in de Heuvelstraat. Dat duurde niet lang, op
1 juni werd het gezin Deen over-

gebracht naar kamp Vught, het
“Konzentrationslager Herzogenbusch”. De mannen werden van de
vrouwen en kinderen gescheiden.
Een maand later moesten ze op
transport naar Westerbork, doorgangskamp voor Joden. Op 13
juli werden ze in goederenwagons
overgebracht naar het vernietigingskamp in Sobibór in Oost-Polen. Dat kamp had als enig doel de
gevangenen na aankomst zo snel
mogelijk te vermoorden. Op 16 juli
'43 werd het gezin vermoord.

Dagboek en brieven
Helga schreef haar ervaringen tijdens de kampperiode in Vught
op in haar scheikundeschriftje.
Ze schreef op een zeer persoonlijke manier, soms met een klein
tekeningetje. Haar aantekeningen
waren gericht aan haar vriendje Kees van den Berg, die in de JP
Coenstraat woonde. Helga schreef
over haar ergernissen over ruzies
bij anderen en de liefde die ze
voelde voor Kees. Maar ook over
de mensonterende toestanden bij

de kindertransporten van 6 en 7
juni. Haar dagboek begon op 1 juni
en eindigde op 1 juli. Het werd na
haar deportatie kamp Vught uitgesmokkeld, mogelijk via wasgoed
van de kampleiding. Het kwam uiteindelijk bij haar Kees terecht. Hij
bewaarde het schriftje samen met
andere herinneringen aan Helga,
zoals haar haarlok in een tasje. Hij
sprak er met niemand over. Na het
overlijden van Kees in 2001 vond
zijn zoon het dagboekje en bood
het aan bij het Regionaal Archief
Tilburg. Het dagboek verscheen in
2007 in druk met als titel: “Dit is om
nooit meer te vergeten”. Naast de
synagoge in de WillemIIstraat is een
parkje naar Helga Deen genoemd.
De Tilburgse beeldhouwster Margot Homan maakte hiervoor een
beeld, getiteld “Verbondenheid”.
Het toont de figuur van een vrouw,
verbonden met een ander, beiden
vol emotie en gedachten.

Ernst Elzas
Op 27 oktober 1944 werd Tilburg
bevrijd. Wat een feest moest dat
geweest zijn voor de Tilburger en
in het bijzonder voor de onderduikers, joods en niet joods. Het was
een bevrijding van de angst ontdekt te worden en te worden gedeporteerd. Een van die onderdui-

kers was Ernst Elzas (1919-2010).
Hij werd geboren in de Tuinstraat
in een streng orthodox joods gezin. Als jongen hield hij zich aan de
regels van de sabbat, die al op vrijdagavond begon. In 1928 verhuisde
het gezin naar de Bisschop Zwijsenstraat. Hij kon al lezen voor hij
naar de lagere school ging en kreeg
joodse les in de synagoge. Jammer
vond hij het wel dat hij daardoor
niet zo vaak buiten kon spelen met
andere jongens. Op school was hij
toch een buitenbeentje. Op zaterdag mocht hij niet naar school vanwege de sabbat. Na de lagere school
ging hij naar de Rijks-HBS. Op 8
november 1942 moest hij zich met
zijn moeder melden voor transport
naar een “werkkamp”. Met hulp
van de katholieke Jef van Bebber
kon hij bij Jef thuis en later in de
Nicolaas Beettsstraat onderduiken.
Jef van Bebber, actief in het verzet,
werkte voor illegale kranten en
zorgde voor onderduikadressen. In
de nacht van 2 op 3 augustus, nauwelijks 3 maanden voor de bevrijding deed de Tilburgse Preventieve
Politie een inval in zijn woning waar
acht Joodse onderduikers werden
aangetroffen. Zijn lot was hiermee
bepaald, hij werd op 11 augustus in
het kamp Vught gefusilleerd.

Na de bevrijding
Ernst meldde zich na de oorlog
aan als vrijwilliger in het leger en
werd als tolk ingedeeld bij het
Britse 44th Royal Tank Regiment.
Als een van de weinige in Tilburg
gebleven Joden voelde hij zich
verantwoordelijk voor het Joods
Tilburgs erfgoed. Al zijn kennis en
herinneringen van de vermoorde
en verdwenen Joodse Tilburgse inwoners legde hij vast. Ook heeft hij
zich ingespannen voor het onderhoud van de Joodse begraafplaats
in Oisterwijk.
Bron: 2018 “Met nieuwe Ogen”, verhalen over Joden en Christenen in
Tilburg, Cor Sinnema, uitgegeven
door de Raad van Kerken Tilburg.
Wil Verheggen
Jaap van den Dries
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RAAMVERHALEN

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

Het bijzondere pand aan Langestraat 80 is als rijksmonument al
eerder beschreven door mijn collega-redacteur Wil Verheggen.
Hoewel het raam van het gebouw op zich ook al zeer imposant
is door de grote, meer dan halve cirkel die het vormt, werd mijn
nieuwsgierigheid eerder gewekt door wat er achter het raam te
zien was, dan door het raam zelf.
Mijn aandacht werd vooral getrokken door de schilderijen die in en
achter het raam staan en hangen.
En door de diverse keren dat ik zag
dat er binnen door een klein gezelschap werd gemusiceerd. Eigenaar en bewoner Theo Hagemeier
vertelt me het verhaal achter het
raam. In ’99 kocht hij het pand van
de gemeente. Het was nauwelijks
meer dan vier muren zie ik op foto’s die hij laat zien. Maar als interieurarchitect zag hij de potentie
van het pand. En ook van de grote
benedenruimte, die niet in gebruik
is als woonkamer. Wonen doen
Theo en zijn vrouw Nel boven.
In de jaren voor ‘99 woonde Theo
eerst een paar jaar op Bali en daarna een maand of vijf in Madagaskar. “Ik had eigenlijk niet zo veel
te doen en ik was in een prachtige
omgeving, dus ik ben gaan schilderen. Doek kopen op de markt,
zelf impregneren en opspannen en
schilderen. Ik had verf meegenomen vanaf Bali, want in Madagas-

kar was dat niet te krijgen, extreme
armoede daar. Af en toe verkocht
ik ook wel wat, dus er hangt ook
een doek van mij in Japan,” zegt hij
lachend, "gekocht door een Japanse toerist op Bali." Bij terugkomst in
Nederland konden die schilderijen
mooi tentoongesteld worden in de
ruimte achter het halfronde raam,
na een fikse verbouwing. Ook
werken van andere kunstenaars
werden er tentoongesteld, iedere
paar maanden werden er nieuwe
werken opgehangen en verkocht.
Daarnaast pakte Theo zijn vak als
interieurarchitect weer op.
De inkomsten van de tentoonstellingen vielen wat tegen, terwijl
het wel veel tijd kostte, vooral in
het weekend, en Theo wilde graag
ruimte maken voor Nel. Hij kende
haar al jaren en ze wilden graag
gaan samenwonen, dus werd de
ruimte sindsdien niet meer vast
gebruikt als galerie. Nel bracht
muziek in het pand, letterlijk. Ze is
haar hele werkzame leven al mu-

Bijzonder pand aan de Langestraat.

ziekdocente en opgeleid in schoolmuziek op het conservatorium.
Terwijl ik Theo interview is ze in de
ruimte ernaast viool aan het spelen. ”Ze heeft ooit, zo’n 30 jaar geleden, een viool gekregen, maar die
was in een kast beland, tot corona
uitbrak. Bij ons in de straat woont
een altviolist uit het Bachorkest.

Die zat thuis door corona en wilde toch graag musiceren, dus hij
vroeg of hij onze ruimte samen
met enkele collega’s mocht gebruiken voor privéconcertjes. Dat was
heel leuk, kleine groepjes publiek
die bovenop de muziek zaten, het
was een groot succes. “
Én een inspiratie voor Nel, die haar
viool uit de kast haalde en na een
opknapbeurt les nam bij de violist.
Ze heeft inmiddels zelfs een nieuwe viool gekocht. Theo raakte zelf
ook geïnspireerd en kreeg door
zijn pensioen meer tijd en leerde cello spelen, hoewel hij nooit
muzikaal was geweest. Dus straks
kunnen ze samen musiceren. De
ruimte wordt nu nog incidenteel
verhuurd, bijvoorbeeld aan de
kunstacademie voor presentaties
of soms voor privéfeestjes. Wellicht komen de huiskamerconcerten ook nog terug. Dus als je
iets wilt exposeren of een feestje
wilt geven, meld je dan gerust bij
Langestraat 80.
Fransje ter Doest
	Han van den Berg

Tentoonstellingsruimte en concertzaaltje.
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Jan van der Valk in de Tuinstraat
bruik van eigentijdse technieken,
en een afwijzen van symmetrie met
een voorkeur voor ornamenten
waarbij vogel- en bloemmotieven
gebruikt worden.
Het pand heeft aan de voorkant
twee gevelvlakken. Het linkerdeel
met de ingang is vrij vlak, het rechterdeel heeft met zijn erkers meer
reliëf. De eikenhouten voordeur
met panelen heeft een smeedijzeren sierrooster en een glas-in-lood
raam van een spin in zijn web.
Boven de deur zien we een hoog
bovenlicht met glas-in-lood, voorstellende gestileerde pelikanen,
met een krans waarbinnen een
driehoek en een passer, de symbolen van de architectuur. Rechts
van de voordeur bevindt zich een
koperen plaquette, een kopie van
de originele plaquette die bij de
verhuizing van de nabestaanden
van Jan van der Valk is meegenomen. Op de bel-etage zien we twee
getoogde vensters met hardstenen
dorpels, met in het midden een
afvoergootje. De verdieping daar-

boven heeft een balkon met een
smeedijzeren balustrade in Jugendstil stijl. In het midden een dubbele
balkondeur, met aan weerszijden
vensters. De gootlijst steekt naar
voren uit, tot boven het balkon.
Tussen het linker en het rechter
gevelvlak zien we een verticale
sleuf in het metselwerk, waarin de
vierkante gootpijp loopt. De fraaie
houten erker loopt tot boven door
en is voorzien van glas-in-lood,
waarin bloemmotieven zijn verwerkt. De erker wordt bekroond
met een smeedijzeren hekwerk.
Volgens het Rijksmonumentenregister heeft het pand bijzondere
waarde wegens de gaafheid van het
exterieur in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Het is gaaf bewaard
gebleven en als architectenwoonhuis zeldzaam.

Tuinstraat 112.

De Tuinstraat heette vroeger Tuinpadje, het grensde aan de tuinen van de panden aan de noordkant van de Heuvelstraat. In 1881
werd de naam Tuinstraat officieel door de gemeenteraad vastgesteld. Er kwamen steeds meer woningen en fabrieken in de straat.
Er hebben bekende mensen gewoond, zoals Anthony Kok, één van
de grondleggers van De Stijl en de architect Jan van der Valk, die
een aantal beeldbepalende gebouwen in de stad ontwierp.
De Tuinstraat is een fraaie straat,
met statige panden. Het telt maar
liefst 19 monumenten, 3 rijksmonumentale en 16 gemeentelijke. In
een van die rijksmonumenten, op
nummer 112, woonde de architect
Jan van der Valk (1873-1961), die er
ook zijn atelier had. Vanuit Rotterdam heeft hij zich in 1900 in Tilburg
gevestigd. Van der Valk heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de
beeldbepalende architectuur van
Tilburg. In het begin werkte hij in
opdracht van andere architecten,
maar al gauw ging hij zelfstandig
aan de slag. Hij ontwierp diverse
huizen en kantoren in de Art Nouveau stijl. Art Nouveau of Jugendstil is een algemene kunststroming

die tussen 1890 en 1914 ook in
Tilburg aftrek vond. Latere ontwerpen hadden een meer traditionelere stijl. Voor invloedrijke Tilburgers
heeft hij diverse villa’s ontworpen:
Villa Constance aan de Spoorlaan,
een villa in de de Zomerstraat, de
kantoorvilla van de Tilburgsche
Waterleiding Maatschappij aan de
Bredaseweg, het Odulphuslyceum
en natuurlijk zijn eigen woning met
atelier aan de Tuinstraat 112.
Zijn woonhuis met atelier werd gebouwd in 1903. Zijn werkplek, het
atelier, was gevestigd in het souterrain dat nu als keuken in gebruik is.
Het heeft alle elementen van de Art
Nouveau stijl. Deze stijl kenmerkt
zich door de voorliefde van het ge-

Glas-in-lood met de attributen van de architect.

De koperen plaquette naast de voordeur.

Wil Verheggen
Jaap van den Dries
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Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met
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COLUMN THEO VAN IERSEL

ÈÈRGERNISSE
Tis sund dè de Maawmuur van zen plèk gehòld is.
As dè nie waar hakker êen deezer daoge is nòr toe gelôope om
enen brief in êen van die rooj buskes aachter te laote. Want ik weet
netuurlek nie hoe dèt meej jullie is, mar as ik hier in de buurt oover
straot lôop dan zènner tòch wèl wè dinger waordèk menèège steeds
meer on begien te èèrgere.
Et miste is tòch wèl hil die grèffetie die ooveral op gespoote wòrt. Èlk
plèkske waordèsse meej der spèùtbusse bè kunne, wòrt volgespoote
meej streepe, wortjes èn aanderen onzin. Kaanteldeure, illektriekkasjes,
muure van hèùze, muure van tunneltjes èn schuttinge, noemet ammel
mar op. Ènt mist èèrgelek ist asse zon schôon muurschildering, diege
teegesworreg ooveral ziet, meej hullie spèùtbusgekladder himmel
verinneweere. Ik dènk ak èen van die kloojoos beezeg zo zien, dèk zo
perbeere om die spèùtbus aaf te vatte. Èn ak ze dan ha, zok dere kòp
vol spèùte meej deren èègeste vèèrf, zoveul dèsse vort aatij as enen
schaandpaol rond zon moete lôope. Mar jè, komt ze marres teege. Ik
dènk dèsse mistentèèds beezeg zèn as fesoenleke meense ligge te slaope.
En aander iet waordèk menèège veul òn èèrger zèn die klôotjong die
meej der fiets op de stoep rijje èn van jouw verwòchte dègge dan nòg
opzij gaot ôok. Èn gij, as voetganger, moet ok nòg verrèkkes ötkèèke,
want umdèsse op der fiets ok meej der mebieltje beezeg zèn, zien ze
oe nie eens òn koome lôope. Èn dan hèdde vort ooveral die gruun
illektrieke skoeterkes. Ge heurt ze nie ònkoome èn ze rijje mistentèèds
teege stròp in opt fietspad. Asse dan zèn waordèsse zèèn moete, wòrt dè
ding op de stoep nirgezèt, op en menier zonder reekening te haawe meej
meense die daor, meej dere rollaater òf ene kènderwaoge, dur moete.
Die moete daor dan de straot op, umdèsser aanders nie langs kunne. Ik
vraog menèège ok wèlles aaf waordèsse et gèld vendaon haole om meej
zon ding te kunne rijje, want ge moeter oe knip vèr vur oopetrèkke.
Iet aanders zèn de meense, die meej döpkes in der oore, verrèkkes
hard lôope te praote. Ze lôope allêeneg oover straot èn haawe hil
gesprèkke meej iemes dieter nie bè lopt. Mar ge verstaoter, ondanks dèt
zo hard gao, niks van want tis mistentèèds ammel in vrèmde taole. Èn
teegesworreg hèdder ok vort die meej ene grôote spiekerboks in dere
rugzak rondrijje. Vur de meziek diese dan ontiegelek hard laote heure,
zon wij onze raadiejoo gaa ötzètte.
Et zal wèl òn menen aawer ligge dèkker zôo oover dènk, mar tis wèl
zôo. Ènt schènt dè die jong van teegesworreg geleerd wòrt om derèège
nèèrgeraand iet van òn te trèkke; alles maag èn as iet moet, dan doenzet
nie. Ènt èèregste is dètter niemes iet van zeej òf òn doe. Èn doede dè wèl,
dan hèdde nòg kaans op en klap op oewe kòp.
Mar löstert, gelukkeg is nie iederêen zôo. Der zèn veul meer goej klôotjong
dieter himmel niks meej van doen hèbbe. Die laote derèège nie opjèùne
dur die aander èn doen gewoon derèège goej èn nòrmaole dinger.
Houdoe war, Teejooke

Redactieleden aan de slag bij de workshop aantrekkelijk schrijven.

Workshops voor wijkkrantredacties
Tilburg heeft maar liefst veertien wijkkranten! Bijna al deze
redacties zetten zich vrijwillig in voor hun krant. De wijkkrant
zorgt voor verbinding in de wijk en is van meerwaarde voor de
wijkbewoners. Om de kwaliteit van de lokale journalistiek te
bevorderen en de redactieleden nieuwe kennis bij te brengen
konden zij workshops volgen.
Deze werden gegeven door (oud)studenten van Fontys Hogeschool Journalistiek in een aantal wijkcentra in Tilburg. Onderwerpen als aantrekkelijk schrijven, interviewtechnieken, online schrijven, fotografie en journalistiek werken kwamen aan bod. Het Tilburgs Mediafonds subsidieerde
de trainingen. De redactieleden en de workshopgevers waren enthousiast
over het initiatief. Er waren leuke ontmoetingen tussen de verschillende
redactieleden en smaakte naar meer! Hopelijk krijgt het een vervolg.

Lekker fit met 60+ damesgym
Bewegen is beter, dat weet iedereen. Toch zitten we zo'n
beetje de hele dag, of erger nog, we hangen passief in de
bank. Misschien was je al langer van plan weer wat aan je
conditie te gaan doen. Hoe wil je eigenlijk ouder worden?
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur kan je in wijkhuis
In De Boomtak met een aantal enthousiaste 60-plussers bewegen in groepsverband. Je doet samen met de andere dames
actief oefeningen om fit te blijven en je te ontspannen. Bij de
oefeningen (zowel staand als liggend) leer je beter met je ademhaling en je houding om te gaan. Het helpt echt en het is gezellig. Interesse? Bel dan naar Yvonne van Poppel 06-21802816
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AGENDA EN ACTIVITEITEN Wijkcentrum In De Boomtak
Maandag
08.30 - 09.30
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
19.30 - 20.30

Prikpost Diagnovum
Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern
06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl
Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo tweede maandag van de maand
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
08.30 - 09.30
10.00 - 12.30
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
13.00 - 15.00
17.30 - 19.00
20.00 - 23.30

Prikpost Diagnovum
Schilderles Fiona van Rossem
Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern
06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl
Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
Wijkwandeling
Moedergym
Het Kiemuur (RIBW)
De Eeterij In De Boomtak*
Biljartvereniging De Boomtak

Woensdag
08.30 - 09.30
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00
19.00 - 20.00
19.30 - 22.30
20.00 - 21.30
20.00 - 21.30
20.00 - 22.00
20.00 - 22.30

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

Donderdag
08.30 - 09.30
09.30 - 10.45
09.30 - 11.30
10.00 - 12.00
10.00 - 17.00
10.30 - 12.30
13.00 - 16.00
14.00 - 17.00
19.30 - 20.30

Prikpost Diagnovum
Yoga
Computercursus
Bestuur In De Boomtak 1x per 2 weken
Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
Vergadering Bestuur Noordoek eerste donderdag van de maand
Fietstocht tweede donderdag van de maand
Seniorenmiddag 55+ derde donderdag van de maand
Dutch Celtic Dance Academy

Vrijdag
08.30 - 09.30
14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Prikpost Diagnovum
Handwerkmiddag
Kinderdisco tweede vrijdag van de maand

Zaterdag
10.30 - 11.30
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Repair Café derde zaterdag van de maand

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

Han van den Berg

Doe jij mee met SuperKids?
Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden via:
scprojects013@gmail.com of telefoon/app: 06 81595316.
Superkids - activiteiten kids vanaf 4 jaar
25 april
14:00-16:00
26 april
12:00-14:00
2 mei
14:00-16:00
4 mei
12:30-16:00
		
		
7 mei
11:00-13:00
		
		

Filmmiddag met de film “Luca"
Buitenactiviteiten in de Kloostertuin
Filmmiddag met de film “Frozen”
Creatieve middag fluffly slijm maken,
buiten spelen en sleutelhangers 		
maken (4 t/m12 jaar)
Knutselen voor moederdag!
Bloemschikken, kaarten knutselen en
theedoosjes maken (4 t/m12 jaar)

SuperKids Extra - activiteiten voor kids
27 april
12:00-14:00
		
28 april
13:30-17:30
		
3 mei
12:00-15:00
		

Koningspelen in de kloostertuin!
Kom je oranje diploma verdienen!
Schattenjacht en pizza eten
in de Kloostertuin
Parkpicknick en speurtocht
in het spoorpark

Kinderdisco
We kampen met een groot tekort aan vrijwilligers. Om de disco in
mei weer mogelijk te maken zijn we op zoek naar ouders/verzorgers
die sporadisch willen bijspringen.
De drie volgende datums: 13 mei, 10 juni en 8 juli.
In principe elke tweede vrijdag van de maand van 19:00 tot 21:00 uur.

Bierproeverij
15 mei
14:00-17:00
		
		

Bierproeverij 18+ Verschillende biertjes
en hapjes! Uitleg over de bieren en de
smaakcombinaties met eten.

Pubquiz
6 mei
3 juni

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

20:00-23:00
20:00-23:00

Pubquiz
Pubquiz
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Ook snel en gegarandeerd eerst de zekerheid van een woning aankopen en pas dan je

woning verkopen? Naber Garantiemakelaars, jouw makelaar in Tilburg regelt het voor je!

Ook snel en gegarandeerd eerst de zekerheid van een woning aankopen en pas dan je
In de huidige verkopersmarkt wil je niet eerst verkopen en

Start met het verkoopklaar zetten van jouw huidige

woning
verkopen? Naber Garantiemakelaars, jouw
makelaar in Tilburg regelt het voor je!
dan pas kopen. Het kan immers enige tijd duren voordat
woning, maar het “Te Koop-bord” plaatsen we pas als je
je jouw nieuwe (t)huis hebt gevonden. Profiteer daarom

een andere woning hebt gekocht! Informeer vrijblijvend

In de huidige verkopersmarkt wil je niet eerst verkopen en

Start met het verkoopklaar zetten van jouw huidige

dan pas kopen. Het kan immers enige tijd duren voordat

woning, maar het “Te Koop-bord” plaatsen we pas als je

je jouw nieuwe (t)huis hebt gevonden. Profiteer daarom

een andere woning hebt gekocht! Informeer vrijblijvend

van ons ‘verkopen onder voorbehoud van kopen-pakket’!

naar de mogelijkheden.

van ons ‘verkopen onder voorbehoud van kopen-pakket’!

naar de mogelijkheden.
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