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Muzikale omlijsting bij de opening van het Kessels Museum.   Chris Oomes

Het fraaie pand van de Nieuwe Koninklijke Harmonie is al decennia
lang een blikvanger in de Stationsstraat, maar met gesloten  
deuren. Recent is dit veranderd met de opening van een nieuwe 
fraaie horecazaak op de begane grond. Begin juli gingen de  
deuren van Stationsstraat 26 wagenwijd open voor het nieuwe Huis 
van Muziek waarin ook het gloednieuwe Kessels Museum huist.  
In een serie artikelen geven we een inkijk in het fascinerende  
verleden, heden en de veelbelovende toekomst van het gebouw  
en haar gebruikers. 

Iedere passant moet het zijn op-
gevallen: het Huis van Muziek aan 
de Stationsstraat is geopend. Het 
Huis biedt sinds begin juli onder-
dak aan een gloednieuw museum, 
de Nieuwe Koninklijke Harmonie 
én een fraaie horecazaak. Met het 
Kessels Museum eert Tilburg op 
deze schitterende locatie een van 
haar meest invloedrijke culturele 

ondernemers: Mathieu Kessels. 
Deze geboren Limburger vestig-
de eind 19e eeuw in Tilburg een  
instrumentenmakerij, muziekdruk-
kerij en instrumentenfabriek die 
samen uitgroeiden tot een inter- 
nationaal gerenommeerde onder-
neming. Kessels maakte van Tilburg 

Lees verder op pagina 2

Kessels Museum vol liefde voor muziek
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een epicentrum van muziek, was 
een van de grootste werkgevers in 
de stad en liet blijvend zijn sporen 
na als bijvoorbeeld medeoprichter 
van de muziekschool en stuwende 
kracht achter de Nieuwe Koninklij-
ke Harmonie. Kessels produceerde 
meer dan een half miljoen instru-
menten van piccolo tot pianola en 
van bugel tot bombardon. 

Instrumenten
Jarenlang was de muzikale nala-
tenschap van Kessels enigszins 
verstopt ondergebracht in een be-
perkt geopend depot bij het Tex-
tielmuseum. Sinds begin juli is een 
selectie hiervan te zien in het Huis 
van Muziek. Specialistisch Bureau 
Kinkorn, gevestigd in de voorma-
lige bakkerij in de Acaciastraat in 
Tilburg, heeft een toegankelijke 
en multimediale expositie ont-
worpen. Joop van de Meulenreek, 
bestuurslid van het museum en 
belast met de dagelijkse leiding, 
geeft een rondleiding vlak na het 

allerlei blaas- en slaginstrumenten. 
Originele vondst van Kinkorn is de 
levensgrote notenbalk bij de entree 
van het museum op de begane 
grond. Gadegeslagen door diens 
borstbeeld wordt hier het verhaal 
van Kessels Muziekinstrumentenfa-
briek verteld, gelinkt aan mijlpalen 
uit de Tilburgse geschiedenis en in-
teressante weetjes op muziekvlak. 
Een museum in de traditionele zin 
is het sowieso niet geworden. Op de 
1e verdieping is een atelier gemaakt 
waar vrijwilligers instrumenten ma-
ken en restaureren. In de nok van 
het gebouw kunnen kinderen aan 

feestelijk openingsweekend. Hij is 
zeer te spreken over het eindresul-
taat. ‘We vertellen nu het verhaal 
van Kessels aan de hand van de 
verschillende soorten instrumen-
ten en hoe ze functioneren. Het is 
zeer tastbaar en mooi ontworpen.’ 

Het verhaal van Kessels
Als bezoeker krijg je inderdaad 
gevoel bij het vakmanschap van 
Kessels, de tijd waarin hij zijn werk 
deed en de impact op het culturele 
leven van Tilburg. In speciaal ont-
worpen kasten krijgt de bezoeker 
uitleg over de basisprincipes van 

Vervolg van pagina 1

Word ook vrijwilliger in het Kessels Museum!
Om meer dagen open te gaan is het museum op zoek naar gastvrou-
wen/-heren, voor ontvangst en kassa, én technische mensen die onze 
bezoekers meer kunnen gaan vertellen over de muziekinstrumenten 
die in het verleden door Kessels zijn gebouwd. Spreekt dit je aan en wil 
jij onderdeel gaan uitmaken van deze groep? Wil jij opgeleid worden 
om bezoekers van alles te vertellen? Of heb jij die technische vaardighe-
den? Dan zijn we op zoek naar jou.

Stuur een mail met je gegevens naar info@kesselsmuseum.nl voor meer 
informatie en toelichting op de diverse mogelijkheden. Dan neemt Joop 
van de Meulenreek, bestuurslid Kessels Museum, contact met je op.

De uitgestalde snaar-, blaas- en slaginstrumenten.
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de slag met het zelf bespelen van 
trompet, gong of vuvuzela.

Enthousiasmeren
Behalve informeren over muziek en 
de nalatenschap van Kessels beoogt 
het museum meer. ‘Het aanwakke-
ren van de liefde voor muziek en 
tegelijkertijd kinderen en volwas-
senen enthousiast maken om zelf 
muziek te maken’, vertelt Joop. ‘We 
willen hier bijvoorbeeld schoolklas-
sen binnen halen en tonen hoe leuk 
en mooi muziek maken is. Corona 
heeft ook in de muziekwereld voor 
flink minder nieuwe leden gezorgd. 
Wij missen twee jaar van nieuwe 
aanwas, helaas.’ Daarbij helpt ook 
de combinatie met een actief har-
monieorkest, ruimte voor optre-
dens en lezingen in het pand en de 
komst van de Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen (BBM) waarbij 
375 muziekverenigingen zijn aange-
sloten.

Publiek
Na de feestelijke publieksopening 
in het eerste weekend van juli is 
het nu zaak om het brede publiek 
te bereiken. Prettige bijkomstig-
heid is dat het Kessels Museum 
gratis toegankelijk is voor de 1,4 Het verhaal van de geschiedenis.

Burgemeester Weterings overhandigt de Tilburg Trofee aan Anita de Haas. 

miljoen houders van de Museum-
kaart. ‘Daar zijn we ontzettend blij 
mee en we zijn nu het vierde pu-
blieksmuseum van Tilburg. Naast 
onze bestaande vrijwilligers zijn 
we op zoek naar mensen die als 
vrijwilliger hun steentje bij willen 
dragen aan het succes van dit nieu-
we museum.’

Bekendheid
Tegelijkertijd met de opening van 
het museum is het fascinerende 
verhaal van Mathieu Kessels nu 
ook vastgelegd in een nieuwe pu-
blicatie. Rob Berkel van uitgeve-
rij Lorenzetti beschrijft het leven, 
werk en nalatenschap van de man 
die bij veel Tilburgers wellicht 
nog niet zo bekend is. Een bezoek 
aan het Kessels Museum kan daar 
voorgoed een einde aan maken.  

Het Kessels Museum is geopend 
van woensdag t/m zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur en zijn er rond-
leidingen om 11.00 en 14.00 uur. 
Meer informatie op: 
www.kesselsmuseum.nl en 
www.huisvanmuziek.nl.

 Frank Vermeulen
  Chris Oomes

Tilburg Trofee voor Anita de Haas

De reden dat ze de Tilburg Trofee 
ontving, uit handen van burge-
meester Weterings, is haar enorme 
inzet voor verschillende initiatie-
ven in de stad. Naast voorzitter 
van de Nieuwe Koninklijke Har-
monie is ze bestuurslid van Stich-
ting Spoorpark, betrokken bij Ont-
dekstation013 in de Spoorzone 
en bij CAST. Dit is het Centrum 
voor Architectuur en Stedebouw 

Tijdens de officiële opening van het Huis van Muziek is 
buurtbewoonster Anita de Haas onderscheiden met de Tilburg 
Trofee. Anita is een van de stuwende krachten achter de komst 
van het Huis en voorzitter van de inmiddels ruim 175jarige 
Vereniging De Nieuwe Koninklijke Harmonie, die ook in het Huis 
van Muziek gevestigd is. 

Tilburg. Met name bij het bijeen 
brengen van de partners in het 
Huis van Muziek was Anita on-
misbaar. Ze enthousiasmeerde de 
bestaande muziekverenigingen, de 
horeca-exploitant en de Stichting 
Kessels Museum om de krachten 
te bundelen. Het resultaat is sinds 
begin juli zichtbaar voor iedereen 
in het pand aan de Stationsstraat. 
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Werkzaamheden kabels en leidingen
Voor 1 januari 2024 moeten de gasleidingen in de binnenstad zijn vervan-
gen. Op het kaartje is te zien hoever we zijn. De gele straten zijn klaar. 
De rode straten zijn ingepland voor werk van Enexis, Brabant Water en 
KPN. Bij de groene straten gaat alleen KPN aan het werk voor glasvezel. 
Het oranje stuk van de Tuinstraat moet nog worden ingepland.

De werkzaamheden in de Willem II straat duren tot september 2022. 
Daarna start het werk in de Nieuwlandstraat. Twee weken voor kerst stopt 
het werk om ruimte te maken voor de kerstinkopen, waarna het begin 2023 
wordt afgerond. Winkels en woningen zijn altijd te voet bereikbaar. In fases 
zijn delen niet per auto en fiets bereikbaar. 

Tijdens de kermis zijn er werkzaamheden in de Telegraafstraat. De parkeer-
garage Pieter Vreedeplein blijft bereikbaar via de Magazijnstraat – zoals 
gebruikelijk tijdens de kermis. Na de bouwvak start het werk aan de oost-
zijde van de Heuvelring. Dit duurt tot eind 2022. Het trottoir en het fietspad 
zijn nodig voor de werkzaamheden. Ter hoogte van de werkzaamheden is 
1 rijstrook beschikbaar voor de auto. 

Begin 2023 wordt gewerkt aan de zuidkant van de Spoorlaan, tussen de 
Willem II straat en de Heuvelring. Het exacte moment wordt nog bepaald, 
zodat dit goed aansluit op de bouw van de Bankier. De eerste helft van 
2023 staan ook de Heuvelstraat en de Tuinstraat in de planning. 

Alleen de Stationsstraat is even ingrijpend als het werk in de Willem II 
straat, omdat kabels worden verlegd en een riool wordt vernieuwd. 
In alle andere straten gaan de werkzaamheden sneller.

Voor het werk aan een straat ontvangt de directe omgeving een bewo-
nersbrief en is er contact met ondernemers in de straat. Kijk voor meer 
informatie op 013.infra.nl

Projectleider Frank Martens
frank.martens@tilburg.nl of 013 – 542 83 87

Stationsstraat
De Stationsstraat krijgt een vergelijkbare inrichting als de vernieuw-
de Willem II straat. Op maandag 18 juli is voor omwonenden een 
informatieavond over het ontwerp. Aanmelden hiervoor kan bij de 
projectleider. Dit grote werk is gepland van maart 2023 tot maart 
2024. De vijfsprong is geen onderdeel van het 
werk en blijft beschikbaar voor fiets en auto. 
Bezoek voor meer informatie de pagina 
www.tilburg.nl/stationsstraat of de QR-code.

Projectleider Jan Mastenbroek 
jan.mastenbroek@tilburg.nl of 013 - 542 81 21

De binnenstad is volop in ontwikkeling. De belangrijkste 
ontwikkelingen staan op een rij op tilburg.nl/binnenstad 
Wilt u graag op de hoogte blijven? Dan kunt u zich hier 
ook inschrijven voor de nieuwsbrief binnenstad.

ONTWIKKELINGEN 
BINNENSTAD

GEMEENTENIEUWS

Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan 
contact met Team Wijken. U kunt ze bellen via 
telefoonnummer 14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 
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Naast de twee kasten in de tuin 
hebben Bas en zijn vrouw ook 
nog veertien kasten in het buiten-
gebied, bij een boomkwekerij in 
Tilburg Noord en een paar  kas-
ten bij de Loonse- en Drunense 
Duinen. Zo kunnen ze genoeg ho-
ning slingeren (oogsten) voor alle 
producten van ‘De Honingfabriek’. 
Die ontwikkelen en maken ze ook 
grotendeels zelf; de verschillende 
soorten honing, de siropen met ho-
ning en vruchten, huidproducten 
en nog meer. Iedere zaterdag staan 
ze op de markt op het Koningsplein 
en op zondag geregeld ook nog op 
braderieën, naast hun reguliere 
werk. Dit najaar gaat hun webshop 
online, om de groeiende groep 
klanten te bedienen die vragen 
waar ze de honing kunnen kopen.

Democratisch volk
Bij bijen lijkt alles om de koningin 
te draaien, maar in werkelijkheid 
heeft ze niets vertellen. Ze wordt 
gevoed en geleid door de hofhou-
ding en moet eitjes leggen, zo’n 
2000 per dag. Haar eigen gewicht 
in eitjes om de juiste genen door te 
geven. Ze geeft specifieke feromo-
nen af zodat haar volk haar terug 
kan vinden en naar de juiste kast 
gaat. Haar speciale voedsel maken 
de bijen uit de geoogste nectar en 
stuifmelen. Maar als een volk in 
het voorjaar groeit en het te vol 
wordt in een kast, wordt de vetge-
meste koningin opgejaagd zodat 
ze afvalt en weer kan vliegen. Dan 
vliegt een deel van de zwerm met 
koningin uit, op zoek naar nieuwe 
huisvesting.

Zwermen scheppen
Dat is de tijd dat imkers worden 
ingeschakeld om een zwerm te 
‘scheppen’ als die opeens in een 
tuin aan een boom of ergens aan 
een dakrand hangt. "Dat gaat 
meestal heel makkelijk", vertelt 
Bas, "wat schudden zodat ze in 
een kast zakken en dan zijn ze te-
vreden. Bijen die zwermen willen 
graag een nieuw huis, als je dat zo 
aanbiedt zijn ze blij. Als ze ergens 
hangen gaan diverse bijen naar alle 
richtingen om een huis te zoeken. 
Als ze bij hun volk terugkomen 
beelden ze door middel van een 
dans uit wat ze gevonden heb-
ben; het is daar en daar, ongeveer 
zo groot, deze luchtvochtigheid, 
lekkere bomen in de buurt en dan 
wordt er democratisch besloten 
welk huis ze gaan betrekken, de ko-
ningin moet gewoon mee.”

Koninginnen kweken
In de achtergebleven kast zit een 
deel van het volk ondertussen met 
een nieuwe koningin, waarvan de 
imker niet weet door welke darren 
(mannetjesbijen) ze is bevrucht. 

Stadsimker Bas Meijer thuis aan het werk.

Om het volk zachtaardig en raszui-
ver te houden, kweken imkers vaak 
zelf een nieuwe koningin op. Als 
er koninginnecellen aangemaakt 
worden, een soort pindadop op 
het broedraam, dan worden die 
eieren alleen gevoed met gelee 
royale, oftewel koninginnebrij. Die 
larven krijgen het beste van wat ze 
verzamelen aan voedsel, zodat ze 
uitgroeien tot koninginnen en niet 
tot werksters. "Dat proces kunnen 
wij als imkers ook een beetje stu-
ren. Als je een zachtaardig volkje 
hebt of goede honinghalers, dan 
worden die naar Vlieland gestuurd 
om bevrucht te worden door ‘goe-
de mannetjes’ en terug in de kast 
grootgebracht tot koninginnen 
met die goede eigenschappen. 
Vooral als je stadsimker bent is een 
zachtaardig volk belangrijk."

Trillende bijen
De winter begint voor bijen al eind 
juli en de imker gaat dan aan de 
slag met het inwinteren van zijn 
volken; bijvoeren zodat ze gevulde 
winterraten hebben, kasten en ra-
ten schoonmaken. De bijen over-
leven de winter door in een grote 
bol om de gevulde honingraten te 
gaan hangen. De buitenste bijen 
trillen en bewegen om de hele kluit 
warm te houden. De binnenste 
bijen kunnen eten om vervolgens 
langzaam naar buiten te gaan om 
op hun beurt de boel warm te hou-
den. Dat gaat zo een half jaar door 
tot het voorjaar is. Als ongeveer in 
maart/april de temperatuur bo-
ven de 12 graden uit gaat komen 
worden de bijen actief, gaan ze de 
bijenkast poetsen en vliegen ze uit 
om nectar te verzamelen. Dat is 
met de huidige verschuivingen in 
temperaturen een risico. Het is eer-
der warm, maar daarna is er vaak 
nog vorst waardoor er een voedsel-
tekort ontstaat, vooral in de bui-
tengebieden.

Schone raten
Dat proberen imkers op te van-
gen door suiker aan te bieden als 

Achter in een tuin aan de Langestraat zie ik twee bijenkasten. De 
bezige bijtjes vliegen af en aan om nectar te verzamelen. Imker 
Bas wijst op een aantal grote bomen in het parkje voor hun huis, 
waar ze grotendeels hun voeding vandaan halen. Natuurlijk ook 
van allerlei bloemen, maar bloeiende bomen, kastanjes, acacia’s 
en vooral ook lindes, zijn nu de belangrijkste voedingsbron. "Als 
je daar je auto onder parkeert tijdens de lindebloei in het voorjaar 
wordt ie helemaal plakkerig van de nectar.“

Bijenvolken midden in de stad

Lees verder op pagina 6
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vervanging, maar dat is niet altijd 
voldoende. Ook helpen de imkers 
een handje door schone raten te 
plaatsen, gemaakt van geperste 
bijenwas. “Een natuurlijke raat is 
een beetje een rommeltje, het is 
moeilijk om daar honing uit te 
oogsten. Daarbij blijft er in de oude 
raten een vliesje achter, vooral in 
de broedkasten, dat maakt ze wat 
vies en daardoor bevattelijker voor 
ziektes. Dus maken we de raten 
schoon en van de bijenwas die er 
af geschraapt en gesmolten wordt 
maken we bijvoorbeeld kaarsen 
en nieuwe raten. De schone raten 
kunnen de bijen dan uitbouwen 
zodat het volk kan groeien."

Bezige bijen
De term bezige bij is er niet voor 
niets. Onvermoeibaar verzamelen 

Vervolg van pagina 5.

de werksters nectar om honing te 
produceren. In een goede zomer 
kan er 50 kilo uit een kast komen. 
Als een imker de honing uit de 
raten geslingerd heeft biedt hij 
suiker aan als vervanging zodat ze 
voldoende voedsel houden. Naast 
het slingeren is mijtbestrijding een 
belangrijke taak voor imkers. De 
varoamijt is de grootse vijand van 
een bijenvolk, een heel volk kan 
sterven door deze plaag.
Bas: “Dat is een van de redenen 
waarom er nu vaker voor gere-
cyceld kunststof wordt gekozen 
als materiaal om een kast van te 
maken in plaats van van hout. Ze 
zijn makkelijker schoon te houden 
waardoor ziektes beter buiten blij-
ven en je hebt er minder onder-
houd aan. Ze gaan ook nog eens 
langer mee."

Hooikoorts, hete thee en een 
warm bad
Iedereen die honing gebruikt kent 
het wel: de vloeibare honing wordt 
helemaal vast, komt niet meer uit 
de fles en laat zich niet meer door 
een saladedressing te mengen. Dat 
kun je oplossen door de honing 
een warm bad te geven. "Wel heel 
belangrijk is dat je niet te heet wa-
ter gebruikt, want dan gaat al het 
goede dat in honing zit verloren. 
Dat geldt dus ook voor het lepeltje 
honing in je thee: eerst wat af laten 
koelen tot het drinkbaar is en dan 
pas de honing er in doen. Ook als 
je keelpijn hebt kun je de honing 
beter puur genieten, dan verliest 
het geen smaak en werkt het het 
best." Van honing worden ook di-
verse huidproducten gemaakt en 
ook voor hooikoortspatiënten zijn 

er remedies, zoals stuifmeelkorrels 
of propolis druppels. Ook hiervoor 
geldt, niet in de hete thee!

In het najaar zijn al deze zuivere en 
lekkere dingen dus in hun webshop 
te bestellen, tot die tijd kunt u naar 
de markt op zaterdag. Op insta-
gram zoek je op De Honingfabriek 
en voor informatie mail je naar 
info@dehoningfabriek.nl

 Fransje ter Doest
  Chris Oomes
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Noordhoek is redelijk zelfredzaam

Cor werkt 38 uur per week en 
maakt meteen duidelijk dat van 
die tijd maar een klein deel naar 
de surveillance in de wijk gaat. In 
principe is de verdeling 80% voor 
de wijk en 20% voor administratie 
en training. In de praktijk blijft er 
maar 20% voor de wijk over. Voor 
de overige 80% doet hij dingen 
die niet rechtstreeks met de wijk 
te maken hebben, zoals recher-
chewerk, meldingen rijden voor 
Centrum, Broekhoven, Korvel en 
Oud-Noord.

Personeelstekort
"Dat komt vooral door een te-
kort aan personeel, onder andere 
vanwege de vergrijzing, waardoor 
veel agenten met pensioen zijn 
gegaan," legt Cor uit. "Ook als er 

In hoeverre functioneert de wijkagent eigenlijk nog als aanspreek
punt voor de wijk? Binnen de wijk CentrumWest en Noordhoek 
houden wijkagenten Cor van Uden en Martijn van Oostrom zich 
bezig met de totale politiezorg: overlast, inbraak, milieudelicten 
en sociale problemen. Hoe zorgen zij voor de veiligheid in de wijk? 
Ik vraag het aan Cor van Uden, 57 jaar en fulltime werkzaam van
uit het hoofdbureau in de Stationsstraat.

landelijk grote acties plaatsvinden, 
zoals bijvoorbeeld met de protes-
ten van de boeren, dan wordt een 
gedeelte van de teams ingezet bij 
de Mobiele Eenheid. Dat betekent 
dat deze collega’s er niet zijn voor 
de reguliere wijkzorg, waardoor 
daar nog minder inzetbaar perso-
neel is. De komende jaren wordt er 
nieuw personeel aangesteld, maar 
dat duurt twee jaar voor die de 
straat op kunnen vanwege de op-
leiding die ze moeten volgen."

Zelfredzaam
Gelukkig is de Noordhoek redelijk 
zelfredzaam volgens Cor. De mees-
te problemen en klachten hebben 
te maken met de verkeersoverlast 
in de wijk. Veel werk wordt tegen-
woordig ook overgenomen door de 
mensen van handhaving. De wijk 
heeft volgens Cor ook een heel goed 
buurtpreventieteam dat geheel uit 
vrijwilligers bestaat. Centrum-West 
heeft andere problemen, onder an-
dere vanwege de aanwezige horeca, 
en heeft meer overlast van mensen 
van buiten de wijk.

Weinig sociale overlast
Op het hoofdbureau zijn de agen-
ten in drie diensten van 9 uur aan-
wezig: vroeg, dag en nacht. ’s Mor-
gens is er altijd een briefing over de 
gebeurtenissen van de afgelopen 

nacht en dan worden ook de op-
drachten uitgedeeld en verdeeld, 
bijvoorbeeld het ophalen van ca-
merabeelden of ander recherche-
werk. Fietsen door de wijk doet hij 
nauwelijks, maar gelukkig is er in 
de wijk Noordhoek weinig sociale 
overlast en gaat het vaak over ver-
keers- en parkeerproblemen. Eens 
in de zes weken neemt hij deel aan 
de buurtregiegroep. Daarin zitten 
ook vertegenwoordigers van de 
woningbouwvereniging en de so-
ciale hulpverlening en ook de wijk-
regisseur is hierbij aanwezig.

Op de fiets de wijk in
Cor vindt het jammer dat hij te 

weinig weet van wat er in de wijk 
gebeurt en dat hij vaak moet re-
ageren op signalen vanuit de vrij-
willigers van de buurtpreventie. 
Volgens Cor is dat reactief werken, 
altijd achteraf reageren, en hij wil 
graag proactief werken, dus in ge-
sprek met de buurtbewoners en 
signalen vooraf oppikken en daar-
mee problemen voorkomen. He-
laas is dat vanwege het personeels-
tekort voorlopig nog niet mogelijk 
en zal het nog een paar jaar duren, 
voordat hij weer meer met de fiets 
de wijk in kan.

 Clemens Audenaerd
  Jaap van den Dries

Wijkagent Cor van Uden wil proactief de wijk in.

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

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) 
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Repair Café in Wijkcentrum In De Boomtak 

Concentratie bij de reparatie.

Zin in een leuk uitstapje op zaterdagmiddag? Kom dan eens langs 
bij het Repair Café In De Boomtak. Iedere derde zaterdag van 
de maand kun je tussen 13:00 en 16:00 uur terecht met kapotte 
(elektrische) apparaten, fietsen en kleding. Of met vragen over je 
computer.

En wat is er fijner dan weer naar 
huis te gaan met een apparaat dat 
het gewoon weer doet, nadat de 
reparateur er, liefst samen met jou, 
aan heeft zitten sleutelen? Of je 
bent blij met dat kledingstuk waar 
je aan gehecht bent en dat je nu 
weer kunt dragen. Hiervoor vragen 
we slechts een vrijwillige bijdrage. 
Let op: we nemen alleen schone 
spullen aan om te repareren.

Ons enthousiaste team van des-
kundige vrijwillige reparateurs 
weet met allerlei klussen wel raad, 
maar kan wel wat uitbreiding ge-
bruiken. Ben jij goed in technische 
uitdagingen, kun jij alles met een 

naaimachine of ben jij een han-
dige amateur fietsenmaker? En 
lijkt het je leuk om één zaterdag-
middag per maand mee te doen 
in het gezelligste Repair Café van 
Tilburg? Neem dan contact met 
ons op of loop even binnen bij 
Boomstraat 81. Voor informatie:  
info@deboomtak.nl of 
013 – 5430920. 

In juli en augustus is er geen Repair 
Café, dan houden we zomerstop. 
Maar op zaterdag 17 september 
ben je weer van harte welkom.

 +  Francis Huisman


 

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 
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In memoriam Francien Kuijpers

Biljartvereniging Boomstraat81 kampioen 2022

Francien had na haar pensionering 
bij de catering van de universiteit 
helemaal haar draai gevonden 
bij ons wijkcentrum. Iedere vrij-
dagmiddag was ze een gezellige 
deelnemer aan de handwerkclub. 
En op de derde zaterdag van de 
maand kwam ze met een kar vol 
naaimachines en andere beno-
digdheden naar het Repair Café, 
om bezoekers blij te maken met 
kledingreparaties.
De laatste tijd werkte ze enthou-
siast mee aan een nieuw project: 
samen met andere vrijwilligers 
besteedde ze vele uurtjes aan het 
aanbrengen van mozaïek op het 
Tilburgse ‘benkske’, dat na voltooi-
ing ergens in onze wijk zal worden 
geplaatst. Francien zal het niet 
meer meemaken.
Een hoogtepunt voor Francien als 
vrijwilligster was in het eerste co-
ronajaar. Samen met onder andere 
haar vriendinnen Diny en Corrie 
was zij wekenlang te vinden ach-

ter de naaimachine, om duizen-
den vlaggetjes aan elkaar te naaien 
die door buurtbewoners waren 
gemaakt. Bij het versoepelen van 
de eerste lockdown in juli 2020 
wapperden in de hele wijk vrolijke 
vlaggenlijnen. Francien was er niet 
bij; helaas was zij juist toen in het 
ziekenhuis opgenomen.
Haar gezondheid liet wel meer te 
wensen over, maar daar liet zij zo 
min mogelijk van merken. Ze was 
altijd opgewekt, behulpzaam en 
actief bezig. Niet alleen bij In De 
Boomtak, maar ook als vrijwilliger 
bij een kringloopwinkel, in Resi-
dence De Noordhoek en niet in de 
laatste plaats met haar twee klein-
dochters.

Op vrijdag 20 mei was Francien 
zoals gewoonlijk aanwezig bij de 
handwerkclub. De dag daarop ver-
scheen ze niet bij het Repair Café. 
Bij navraag hoorden we dat zij die 
vrijdagavond met spoed naar het 

ziekenhuis was gebracht, waar zij 
op de IC belandde en in een kunst-
matige coma werd gehouden. Tot 
onze verbijstering kwam op maan-
dag 30 mei het bericht dat zij was 
overleden aan de gevolgen van een 
gecompliceerde longontsteking en 
COPD.

Francien laat een lege plek achter 
bij de groepen waar ze deel van 
uitmaakte. We zullen haar plezieri-
ge aanwezigheid missen.
We wensen haar zoon John en ver-
dere familie veel sterkte.

 +  Francis Huisman

Droevig nieuws: Francien Kuijpers, een geliefde vrijwilligster van 
In De Boomtak, is overleden.

Francien Kuijpers (* 10 april 1951 - † 30 mei 2022).

Het eerste team van de biljart
vereniging van wijkcentrum In  
De Boomtak is kampioen 
geworden in de 5e klasse van 
de Senioren Biljart Competitie 
Hart van Brabant 2022.

Op de foto zie je het kampioens-
team van Boomstraat81. Helaas 
was bij het fotograferen Henk van 
Gils door omstandigheden niet 
aanwezig. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom!

 Jaap van den Dries

Voorste rij v.l.n.r.: Wim Spelt, Jan Wulms 
en Cobie Griek. Achterste rij v.l.n.r.:  
Wim Tuytelaers en Arnold Delfgaauw.
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Eigenlijk bestaat Buro013 al 11½ jaar, maar de afgelopen tijd was 
er minder ruimte om verjaardagen te vieren. Met een kleine ver
traging vierde het Tilburgse architectenbureau zijn 10jarige jubi
leum tijdens de Dag van de Architectuur. Wij gingen op de koffie 
in gesprek met Bram van de Sanden, oprichter van Buro013.

Na zijn studie aan de Academie 
voor Bouwkunst wilde Bram van de 
Sanden in 2009 direct aan de slag 
als architect. Het was echter een 
roerige tijd voor de bouwwereld 
en dus ook voor architecten. De fi-
nanciële crisis hield flink huis in de 
branche; er was weinig geld, weinig 
werk en veel aanbieders. Bram be-
sloot toen om zijn eigen bureau op 
te richten. Hij begon antikraak in 
de Spoorzone, maar verhuisde al 
snel naar Carre 31, het oude Elisa-
beth Ziekenhuis. Daar deelde hij de 
ruimte met Inge Thijssen die Bram 
nog kende van de academie. In 
2011 gingen ze echt samenwerken 
en richtten ze Buro013 op. Als be-
ginnend, onervaren architectenbu-
reau in combinatie met de nawee-
en van de financiële crisis stonden 
ze voor een grote uitdaging.

Maatschappelijk Ondernemen
Geïnspireerd door andere bedrij-
ven in Tilburg zette Buro013 koers 
om meer vanuit een maatschap-
pelijk perspectief te gaan onder-
nemen. Door het gebrek aan werk 
in de branche dreigde een nieuwe 
generatie architecten verloren te 
raken. Afgestudeerden legden het 
af tegen het grote aanbod erva-
ren, maar plots werkloze architec-
ten. Met behulp van de gemeente 
hebben ze stichting Werken aan 
Tilburg opgericht, die vele aspirant 
architecten op weg heeft kunnen 
helpen met maatschappelijke op-
drachten en studies. Bijvoorbeeld 
de verbouwing van een wijkcen-
trum, onderzoek naar leegstaand 
vastgoed en het herontwerpen 
van een RIBW-winkel. Samen met 
ondernemers en omwonenden 
van het Sint Annaplein hebben 
ze een ontwerp gemaakt voor het 
Van Goghpleintje. De stichting 
bestaat intussen niet meer, maar 
Bram werkt nog steeds vanuit de-
zelfde filosofie: “Buro013 is meer 
dan stenen stapelen, we willen de 
omgeving van mensen verbeteren 

met mooie, creatieve projecten.” 
Bram is naast zijn ondernemer-
schap voorzitter van Architec-
tenplatform Tilburg. Dit platform 
heeft tot doel de architectuur in de 
regio Tilburg onder de aandacht te 
brengen. Zo was er tijdens de dag 
van de architectuur een route uit-
gezet langs een aantal bijzondere 
projecten. Daarnaast legt het plat-
form graag de verbinding tussen 
het onderwijs en de praktijk. Ook 
geeft Bram als vrijwilliger af en toe 
advies aan de Pilot Omgevingsplan 
Noordhoek.

Verder uitbouwen in 
Vormenrijk
Maatschappelijk ondernemen snijdt 
aan twee kanten. Het draagt bij aan 
de maatschappij en ook aan het 
ondernemen. Buro013 leerde wer-
ken met personeel, deed contacten 
op bij de gemeente en de stad en 
werd steeds minder onervaren. In 
2015 waren ze met vijf man nu zijn 
ze met achten en een stagiaire. Na-
dat ze voor VDT Advocaten het in-
terieur hadden ontworpen voor de 
plint in Vormenrijk, werd Buro013 
door hen gevraagd of ze de laatste 
ruimte in dat nieuwe pand wilden 
betrekken. Bram: “We zaten eigen-
lijk heel mooi in het statige pand 
aan Carré, maar deze locatie is ook 
fantastisch. Ik woon zelf aan de 
Bredaseweg, we sporten met het 
personeel aan de Boomstraat, het 
is dicht bij het gemeentehuis (voor 
de bouwvergunningen) en we wan-
delen, lunchen en borrelen in het 
Spoorpark. Prachtig!”

Mooie creatieve projecten
Voor hun jubileum en de architec-
tuurdag hebben ze een mooie ex-
positie gemaakt. In de maand juli 
staan 3D-geprinte maquettes van 
hun mooiste projecten in de etala-
ge van het kantoor aan de Hart van 
Brabantlaan 500. Via de QR-codes 
kun je via je telefoon de projecten 
op internet vinden. Buro013 ont-

werpt een breed scala aan projec-
ten; van een enkel woonhuis tot 
een complete woonwijk. Maar 
ook bijzondere projecten; in Til-
burg hebben ze bijvoorbeeld een 
reizende terras-container gemaakt 
die door de Korvel heeft gezwor-
ven als pop-up-terras en ook een 
tijdelijk podium voor de Warande. 
Maar bijvoorbeeld ook de heront-
wikkeling van de Mariakerk aan 
de Ringbaan-West en de oude St. 
Jozefmavo aan de Oude Dijk. Mo-
menteel werken ze aan de heront-
wikkeling van het Ketelhuis in de 
Spoorzone. En aan een gebouw 
van vijf verdiepingen in de Tele-
graafstraat met een volledig hou-
ten skelet. Bram: “dat is net K’Nex 
(soort Lego) voor volwassenen, een 
heel mooi project om aan te mo-
gen werken.”

Buro013 in de Bomenbuurt
Buro013 heeft in 2015 in opdracht 
van Brabant Water een onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden om 
de Watertoren en omgeving een 
nieuwe bestemming te geven. Kort 
door de bocht kwamen drie mo-

gelijkheden op tafel. Herontwik-
keling voor woningen, woningen 
in combinatie met (ouderen)zorg 
en woningen in combinatie met 
recreatie. De ontwikkeling van de 
locatie is even gepauzeerd door 
omstandigheden. Op dit moment 
ontwerpt Buro013 in de wijk een 
ontvangstpaviljoen voor CZ en 
een project aan de Noordhoekring 
naast het Sint Odulphuslyceum. 
Hiervoor werkt Bram volgens eer-
der aangehaalde filosofie. “ We wil-
len waar we ruimte innemen juist 
ook kwaliteit toevoegen. Hierbij 
moet je denken aan een klimaat 
adaptieve tuin, die naast water-
buffering en infiltratie ook ruimte 
geeft aan meer biodiversiteit in de 
wijk. We willen de omgeving een 
echt kwaliteitsimpuls geven."

Wij zijn in ieder geval erg benieuwd 
naar het projecten in onze buurt. 
En, gezien de filosofie van Buro013, 
ook vol vertrouwen. 

 Laurens Elzinga
  Buro013

Creatieve bouwprojecten van Buro013

De 'bouwstenen' van Buro013.
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Ken je het Alzheimer Café?

Gloednieuw festival in Spoorpark groot succes

Het Alzheimer Café Tilburg is een maandelijks terugkerende bijeen
komst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpver
leners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café is een gele
genheid om in alle openheid te praten over allerlei onderwerpen die 
met dementie te maken hebben. 

ning zijn er?
Elke Café-avond heeft een vast 
programma: je bent welkom vanaf 
19.30 uur, om 20.00 uur volgt de 
inhoudelijke presentatie en na de 
pauze is er volop ruimte voor het 
stellen van vragen en het in dis-
cussie gaan met elkaar. Rond 21.30 
uur eindigt het programma en om 
22.00 uur sluiten we de deur.
Het Alzheimer Café Tilburg is een 
initiatief van Alzheimer Neder-
land, afdeling Midden-Brabant. 

De avonden worden gehouden in 
het restaurant van Woonzorgcen-
trum Joannes Zwijsen aan de Burg. 
Brokxlaan 1407. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
de dementieconsulenten, te berei-
ken op tel. nr. 013 – 549 26 06 of 
coördinator Yvonne de Weerd, tel.
nr. 013-463 16 20.
Is je interesse gewekt? Meld je aan 
voor de digitale Nieuwsbrief van 
Alzheimer Nederland, afdeling 
Midden-Brabant via alzheimer-
middenbrabant@gmail.com of 
raadpleeg alzheimer-nederland.nl/
regios/afdeling-midden-brabant.
Op de website staan de datums, 
thema’s en de namen van de gast-
sprekers.

Je bent van harte welkom op elke 
tweede dinsdag van de maand!
Het Alzheimer Café geeft voor-
lichting over medische, maar 
vooral psychosociale aspecten 
van dementie. Deskundigen infor-
meren je over diverse thema’s, bij-
voorbeeld: Wat is dementie? Hoe 
wordt de diagnose gesteld? Welke 
vormen van dementie zijn er? Wat 
betekent de ziekte voor de patiënt 
maar ook voor zijn of haar part-
ner? Welke vormen van hulpverle-

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

Rubensplein 25 
5025 ND Tilburg
013 542 26 59

  Chris Oomes

De eerste editie van Spoorpark Live is heel soepel verlopen. De geweldige shows van onder meer Krezip, Suzan & Freek, Rolf Sanchez, Kensington,  
DI-RECT, Danny Vera, Davina Michelle en Goldband zorgden voor een goede sfeer op het festival. De duizenden bezoekers genoten volop.
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www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

Henr. Ronnerstraat 19  
5038 KH Tilburg

Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
van der            

 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 

langer zelfstandig. 
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook 
thuiszorg en dagbesteding biedt?

 

Kijk op de nieuwe website

   

 

www.hetlaar.nl

www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700

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

BoerenkoolTongschar & zalm

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

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout

Kipsaté Rundersukade

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

3 maaltijden
voor maar

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00
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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 vrij
willigers aan het woord komen. Deze keer maken we kennis 
met Frans van Hoek.

en hbo gewerkt en is hij als zzp'er 
actief geweest als specialist voor 
ITC in het onderwijs.

De volleybalclub waar Frans vrij-
williger is, is onderdeel van het 
beweegcentrum BeweegR waar be-
halve volleybal ook ruimte is voor 
Bootcamp, Sportfitness en waar 
ook een praktijk voor fysiotherapie 
zit. Het complex in de Spoorzone 
heeft ook een horecavoorziening. 
De volleybalvereniging telt ruim 
300 leden, de meeste uit Tilburg, en 
is nog steeds groeiende.

Samen met fotograaf Han ga ik op 
bezoek bij beachvolleybalvereni-
ging Beach Tilburg in het Spoorpark 
om te spreken met Frans van Hoek, 
een van de veertig vrijwilligers van 
de club. Frans is de meest actieve 
vrijwilliger volgens Bart Spijkers, 
voorzitter van de vereniging.

Frans woont in Tilburg, is 63 jaar 
en heeft naast zijn vrijwilligerswerk 

nog een baan bij het Radboud-
UMC, het universitair medisch cen-
trum waar hij sinds 1 januari van 
dit jaar drie dagen per week werkt 
in de onderwijspoot van het acade-
misch ziekenhuis, bij de medische 
studenten. Voor die tijd heeft hij 
lesgegeven in het speciaal onder-
wijs en de volwasseneneducatie. 
Daarnaast heeft Frans bij een on-
derwijsadviesbureau voor het mbo 

De tijd die Frans aan de club be-
steedt is steeds toegenomen. Hij 
vindt het een leuke club. Drie avon-
den in de week geeft Frans training 
aan vooral jongeren, wat logisch is 
gezien zijn achtergrond in het on-
derwijs. Frans vindt het leuk om 
jeugd en jongeren aan het bewegen 
te krijgen en ze het plezier in het 
spel bij te brengen. Dat het wel de-
gelijk om serieus en goed volleybal 
gaat, wordt duidelijk als hij vertelt 
dat volleybal geen pingpongspel is. 

“De bedoeling is om goed over te 
spelen en dan proberen te scoren", 
legt Frans uit, "niet om elke bal zo 
snel mogelijk over het net terug te 
spelen.” Dat is het uitgangspunt bij 
zijn trainingen. Frans organiseert 
ook zogenaamde “Try Outs” voor 
kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit Til-
burg, een activiteit die wordt ge-
promoot door de gemeente Tilburg 
zodat jongeren op een laagdrempe-
lige manier kennis kunnen maken 
met een grote verscheidenheid aan 
sporten.

Dat Frans heel betrokken is bij de 
club wordt duidelijk als hij aan het 
slot van ons gesprek nog kwijt wil 
dat er na de vakantie een groot 
familietoernooi wordt georgani-
seerd waarbij iedereen welkom is 
om mee te doen. Kijk hiervoor op 
de website van “Beach Tilburg”  
www.beachtilburg.nl.

 Clemens Audenaerd
  Han van den Berg

Frans van Hoek, actieve vrijwilliger bij Beach Tilburg.

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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karelenlinda.nl

We krijgen een  
nieuwe naam!
Ontwerpstudio Karel & Linda gaat eind september  

verder als  Oooooopuuuuuuuuun!  In de volgende  

wijkkrant onthullen we onze nieuwe naam! 

Veemarktstraat 34
5038 CV Tilburg

 studio@karelenlinda.nl
 @karelenlinda
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De Tuinstraat, vroeger het Tuinpadje geheten, telt veel statige 
panden, die nauw verbonden zijn met de Tilburgse geschiedenis. 
De straat telt maar eventjes drie rijks en zeventien gemeentelijke 
monumenten. Eerder bespraken we al het pand van architect Jan 
v.d. Valk en het voormalig pand van de RK Gildenbond. Opvallend 
is het rijksmonumentale rijtje winkelwoonhuizen met de huis
nummers 104 tot en met 110 vanwege de ononderbroken gevelrij.

deeld. De poort tussen 104 en 106 
is dichtgemetseld, de andere poort 
heeft een bewerkte houten deur.

De drie karakteristieke winkelpuien 
zijn van hout. De kolommen heb-
ben decoratieve elementen zoals 
banden, diamantkoppen en rond-
jes. Ook is gebruik gemaakt van de 
“Vlaamse wortel”, een versiering 
die omstreeks 1600 vaak door Ne-
derlandse bouwmeesters gebruikt 
werd. Deze kolommen zijn boven 
afgedekt door geprofileerde kroon-
lijsten. De kroonlijst bij nr. 110 
loopt door en bekroont de dub-
bele vleugeldeuren, die voorzien 

zijn van smeedijzeren sierroosters. 
Op twee vensters na hebben alle 
woningen nog de oorspronkelijke 
T-vensters.

Op de nummers 108-110 heeft de 
architect Stef Barenbrug (1892-
1987) gewoond. Hij had zijn werk-
ruimte in een aanbouw. Barenbrug 
kwam in 1920 van Hilversum naar 
Tilburg. Hij begon zijn bureau in de 
Stationsstraat en in 1922 verhuisde 
hij naar de Tuinstraat. Bekend is zijn 
ontwerp van de voormalige brood-
bakkerij in de Acaciastraat en de 
pianozaak op de hoek van de Fa-
briekstraat en de Noordstraat. Zijn 
eerste vrouw was er een reform-
winkel gestart. Nadat Barenbrug 
overleden was heeft in het pand ja-
renlang Fahrenheit 451, een winkel 
in tweedehands boeken gezeten. Na 
de boekhandel kwam een kado-en 
snuisterijenwinkel en Decennia De-
sign, een zaak in vintage meubels. 

Momenteel is daar sinds enige jaren 
Ollie's, een ontwerp- en kleding-
drukwinkel met Tilburgse souvenirs 
gevestigd. De witte etalage op nr. 
110 wordt door de eigenaar, uni-
versitair hoofddocent cultuurwe-
tenschappen aan de Universiteit 
Tilburg, als soort kijk etalage voor 
kunst en eigen geschreven boekjes 
levendig gehouden.

Rijksmonumentale waardering
Het blok heeft architectuurhisto-
rische waarde vanwege de stijl. De 
panden zijn belangrijk vanwege 
de gaafheid van het exterieur, met 
name de winkelpuien. Ze hebben 
ensemblewaarde als onderdeel 
van een stadsbeeld met een grote 
structurele en visuele gaafheid.

 Wil Verheggen
 Jaap van den Dries

Tuinstraat 104 t/m 110.

Het blok winkelwoonhuizen werd 
gebouwd rond 1890, naar ontwerp 
van de Tilburgse architect Henri 
van den Abeelen. Het is gebouwd 
met kenmerken van de neorenais-
sancestijl. Die bouwstijl is een in 
de 19e eeuw internationaal ver-
spreide manier van bouwen, geïn-
spireerd door motieven uit de re-
naissancebouwkunst. Daarbij zijn 
de horizontale vlakverdeling en 
de trapgevels, geaccentueerd door 
horizontale lijnen, twee van de 
kenmerken. Een bekend gebouw 
dat in deze stijl gebouwd is, is het 
Rijksmuseum in Amsterdam. 

De tweelaagse winkelwoningen 
hebben een mansardedak. Bij een 
mansardedak is het onderste ge-
deelte van het schuine dak steiler 
dan het bovenste deel. De panden 
zijn opgetrokken uit machinale 
bakstenen. De horizontale vlak-
verdeling heeft zijn vorm gekregen 
door de hardstenen plint, de zo-
genaamde cordonlijsten en spek-
lagen. Cordonlijsten zijn uitsprin-
gende structuren ter markering 
van verdiepingen. Speklagen zijn 
lichtgekleurde horizontale banden 
ter versiering van de bakstenen ge-
vel. Bij de twee poortdoorgangen 
springt de voorgevel iets terug, 
waardoor het blok in drieën is ge-

Gaaf blok van originele winkelwoonhuizen

Een opvallende ononderbroken gevelrij.
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R A A M V E R H A L E N
Het is niet te missen als je door de Elzenstraat wandelt. Naast de 
hemelsblauwe deur van nummer 22 wordt iedere puzzelliefheb
ber uitgedaagd om de rebus in de vensterbank op te lossen. Met 
poppetjes, beestjes, borduursels, baksels, zelfgemaakte voorwer
pen en allerhande spulletjes wordt een rebus uitgebeeld, dezelfde 
rebus die ook in de wijkkrant staat.

Die rebus wordt bedacht, gete-
kend en in het raam aan de straat 
tot leven gebracht door redactielid 
Lida Bos. "Ik heb nog speelgoed uit 
mijn jeugd en we hebben heel veel 
spulletjes uit de tijd dat we pop-
pentheater Sapperlipopet in de Di-
onysiusstraat hadden. We vinden 
of krijgen soms wat en maken ook 
veel zelf." Op die manier verzame-
len Lida en haar man Ad een hoop 
kleine prulletjes.

Rebusraam
Het begint met een spreekwoord 
of gezegde, soms een die slaat op 
het seizoen, zoals in het voorjaar 
of met de eieren van Pasen. Dan 
gaan ze de spullen erbij zoeken en 
maken er een rebus van. “Het is 
erg leuk om te doen, de kinderen 
en volwassenen die voor het raam 
blijven staan om de rebus op te los-
sen zijn onze inspiratie. Zo leuk om 
te horen hoe ze bezig zijn. Kinderen 
vinden de oplossing soms saai of 
een beetje stom omdat ze het oude 
spreekwoord niet kennen. Bijvoor-
beeld ‘Zoals de ouden zongen 
piepen de jongen’. Maar als ze het 
weten gaan ze wijsneuzerig doen 
naar hun vriendjes die het nog niet 
opgelost hebben, heel grappig." 
De vensterbank van hun huis is 
op deze manier opnieuw een ten-
toonstellingsruimte, net zoals toen 
ze er net woonden. Toen zetten ze 
er eerst mooie oude ansichtkaar-
ten en andere voorwerpen in en 
daarna het “Verbrede Vensterbank 
Theater” van Ad, stilstaande thea-

Een kast propvol souveniers en kleine spulletjes. 

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

tertableaus waar ook kinderen al 
geboeid voor bleven stilstaan.

Filmpjes
Alweer de elfde rebus staat nu in 
de vensterbank. Lida maakte voor 
de wijkkrant de cartoons met de 
'Zoek de tien verschillen' of een 
stripje, maar ze wilde bewegende 
plaatjes maken om mensen te sti-
muleren naar de website van de 
wijkkrant te komen. Dat werd de 
'oplossing' van de rebus. Ze zijn 
namelijk ook vanaf het begin de 
rebussen uit gaan beelden in grap-
pige korte filmpjes. Die werden 
steeds uitgebreider en moeilijker 
om te maken, en ook steeds leuker. 
"Er hangt nu ook een QR-code op 
het raam waar het nieuwste film-

pje te vinden is. Op YouTube kun 
je alle filmpjes terug kijken als je 
zoekt met 'rebus oplossing wijk-
krant'. En iedere nieuwe rebus staat 
dus ook een tijd op de website van 
de wijkkrant. Er kijken steeds meer 
mensen naar. Een hele klus om te 
maken, maar erg leuk om te doen!"

Ad en Lida heten iedereen welkom 
bij hun raam om de oplossingen 
uit te vogelen. En vergeet vooral 
het filmpje niet op onze website!

 Fransje ter Doest
  Han van den Berg

Het raam met de rebus aan de Elzenstraat.



Nummer 5 2022 |  17

Groeten uit de wijk, vroeger en nu

De Heuvelstraat: slagader van winkelend Tilburg. Door de jaren 
heen zo veranderd en toch zo hetzelfde gebleven. Er valt veel te 
vertellen over de Heuvelstraat. Een klein verhaaltje over de familie 
Deen lichten we eruit. Opa, oma, vader en moeder van dé Helga 
Deen woonden er. Zij werden in 1943 gedeporteerd naar Sobibor. 
De familie kwam uit Oisterwijk en werd in Tilburg fabrikant in 
wol, katoen en zeep.

De gouden tijd van de Tilburgse tex-
tiel lokte ook de familie Deen naar 
Tilburg. De officiële oprichting van 
de Gebroeders Deen vond in 1853 
plaats. Achter die vennootschap 
schuilden de broers Mozes en Isaak. 
Ze waren een van de eersten die 
het aandurfden om colicots te fa-
briceren; effen, ongebleekte stevige 
katoen. Hun calicotfabriek in de St. 
Jozephstraat staat nu nog bekend 
als het Duvelhok. Wanneer Isaak 
naar Antwerpen verhuist, staat Mo-
zes er vrijwel alleen voor in Tilburg. 
Hij brengt de firma naar ongekend 
welvarende hoogte. Als hij overlijdt 
in 1891 behoort hij tot de Tilburgse 

topelite. Hij laat een flink imperium 
achter in diverse panden en beleg-
gingen.

Volgende generatie
Zoals in familiebedrijven gebruike-
lijk neemt de volgende generatie het 
over. In dit geval de zonen Isaak en 
Abraham Deen. Maar alleen Abra-
ham blijft actief in Tilburg en ziet 
zijn toekomst in zeep. Er zijn ups en 
downs. Afval van de zeepfabricage 
vervuilt de Leij, maar Abraham ziet 
kans zijn kennis in chemische pro-
cessen in winst om te zetten. De 
zeep en later ook andere producten 
leverden hem veel onroerend goed 

op. Desondanks is zijn nalatenschap 
bij overlijden een negatief saldo op 
de bank.

De generatie van Willy Deen
Dan verschijnt met de volgende ge-
neratie zoon Willy ten tonele. Wil-
ly Deen begon al met een schamel 
familievermogen, daarbij had hij 
ook nog eens niet het ondernemer-
schap zoals zijn voorouders hadden. 
Een ongeluk bracht hem tot over-
maat van ramp blijvende invalidi-
teit. Als dan ook nog de crisisjaren 
zich aandienen, moeten alle eindjes 
aan elkaar geknoopt worden. Bij het 
uitbreken van WO II mislukt een 
vluchtpoging naar België en geld 
voor een overtocht naar Amerika is 
er niet. De Duitsers confisqueerden 
zowat al hun bezittingen, waardoor 
ze kwetsbaar zijn en ze niet aan 
hun noodlot kunnen ontkomen. 
De vierde generatie Deen, nu voor-
al bekend vanwege Willys dochter 

Helga Deen, werd in 1943 naar So-
bibor gedeporteerd en vermoord.

Heuvelstraat nu
De Heuvelstraat was tot de jaren 
60 ingericht als straat met trottoirs. 
Rond de jaren 69 reden er nog ge-
woon auto’s. Dat is nu ondenkbaar. 
De winkelpanden op de begane 
grond hebben hun karakteristieke 
oude gevel verloren. Vanaf de jaren 
60 en 70 werden veel winkelgevels 
gemoderniseerd. Dat is misschien 
wel het meest bepalend voor het 
verschil in sfeer tussen vroeger en 
nu. Er zijn stadswandelingen die je 
vooral naar boven laten kijken, zo-
dat je de moderne straatgevels niet 
hoeft te zien.

+  Chris Oomes
Ansicht: Regionaal Archief Tilburg

Kijkrichting Heuvelstraat richting Oude Markt. Rechts zien we de Telefoonstraat waar nu op de hoek Bakker Bart is gevestigd. Aan de andere kant van hoek Heuvelstraat/
Telefoonstraat was het woonhuis van de familie Deen.
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COLUMN THEO VAN IERSEL

GAODER HEENE?

En paor weeke geleeje won we wir wè gòn waandele. Dè doeme 
dan in ieders geval meej en rondje dur et Spoorpark èn dan nòg wè 
vèdders deur. Mar deeze keer kossemer nie in. Jè dè ging wèl, mar 
dan moeste en kòrtje hèbbe. Et waar ok himmel aafgesloote meej 
grôote hèkke meej zèèl, zôo dègge nie kos zien wètter binne òn 
de haand waar. Ge kosset wèl heure, meziek van Krezip gelêûvek. 
Booven et hèk èùt, koste en grôot poodiejem zien èn daor wier dieje 
meziek gemòkt. Et schènt dègge al lange tèèd tevurre die kòrtjes 
ha moete kôope èn dèt nie goejekôop waar. Dörum zèmme dieje 
middag mar durgelôope.

Mar de koomende daoge waandele we den aandere kaant op. Tis dan 
kèrmes in Tilburg èn dan isser in de stad zat te zien èn te doen. Dè 
zèn ok de daoge dègge nògges trugdènkt òn de tèèd dègge nòg jong 
èn onbedörreve waart. Dègge meej jullieje paa èn jullie moeder nòr 
de kèrmes kos gaon. Dè waar den grotste fistdag vant jaor. Onze paa 
hagget hille jaor in de kroeg gespaord meej den dubbeltjespòt. En paor 
daoge vurdèmme nòr de kèrmes ginge, kossie dan diejen dubbeltjespòt 
öthaole. Hij wier dan dur ons moeder de waacht òngezeej dèttie rèècht 
nòr hèùs moes koome èn dèttie et nie moes waoge, om den hillen 
opbrèngst van dè spaore in de kroeg aachter te laote. Òf dè aatij gelukt 
is weetek nie, mar we zèn wèl aatij nòr de kèrmes gewist.

In de lôop van de jaore is de kèrmes veul veraanderd. Kundet oewèège nòg 
heuge dègge meej oew maote òf meej oew mèdje daor rondzwallekte? 
Laoter meej oewèège kènder èn naa vort meej oew klèènkènder? Et 
hille kèrmesvermaok is teegesworreg aanders as vruuger. Ge hèt nòg 
wèl en schiettènt, mar en bokstènt èn de mooters in de stèèle waand 
ziede niemer. Daor zèn ammel aander atraksies vur in de plòts gekoome. 
Hôog, kaajhard rond draaje, oover de kòp gaon, ge kunnet oewèège nie 
indènke, mar et isser vort. Ene gewoonen draajmeule, ene zweefmeule 
òf botjes int waoter, ziede allêeneg nòg mar op den aparte nòstalgiese 
kènderkèrmes.
De speesjaole Tilburgse atraksie, den hooggaatie, isser nog wèl aatij. Mar 
veul schonder, hogger èn meej veul meer lèmkes as vruuger.

Agge vèdders kèkt nòr et vermaok rondom de kèrmes isser ok veul 
meer te doen. Èlleken dag isser wèl iet waor wè meer òndaacht òn 
wòrt gegeeve. Bevobbeld op dinsdaggemiddag isset speesjaol vur de 
gehèndiekèpte. Op den donderdag isser en Keriebiejen fist èn op de 
lèste zondag et vuurwèèrek bè de Piushaove. Èn dan de mòndag nie te 
vergeete, Raoze Mòndag. Vanöt et hille laand koome dan, zèllefs meej 
ene speesjaole trein, al die jonges èn mèdjes, èksentriek ötgedòst nòr de 
kèrmes om daor te parredeere èn fist te viere. Agge dè ammel wilt zien, 
zörregt dan dègge op al die kèrmespleine rond waandelt òf op tèèd op 
en terrasje zit. Tis de moejte vant bekèèke wèrd.

Dus gaoder heene? Wij wèl èn meschient koomeme mekaare dan wèl 
teege.

Houdoe war,
Teejooke

Gezond 
aan tafel

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 190 graden.
•  Snijd de aubergine in de lengte doormidden en leg de helften  

met de bolle kant naar beneden, ieder op een groot stuk aluminiumfolie.
• Bestrijk de snijkant van de aubergine met de tomatenpuree.
• Bestrooi met een snufje knoflookpoeder, zeezout en zwarte peper.
•  Snijd de champignons in dunne plakjes en verdeel deze samen met  

de kappertjes over de auberginehelften.
• Vouw het aluminiumfolie goed dicht, zodat er geen lucht kan ontsnappen.
• Leg de ingepakte aubergines in de oven en pof deze ca 45 minuten.
• Snijd ondertussen de paprika in reepjes.
• Kook de geschrapte worteltjes circa 10 minuten, tot ze bijna gaar zijn.
• Voeg de paprikareepjes na 6 minuten kooktijd toe en kook 4 minuten mee.
• Giet af als de groenten beetgaar zijn.
• Leg de makreelfilet op een stuk bakpapier naast de aubergine in de oven.
• Verwarm enkele minuten.
•  Leg de gepofte aubergine op een bord en serveer de groenten en de  

gerookte makreelfilet ernaast.

Eet smakelijk!

Tip! Druppel eventueel wat citroensap over de makreel.

Bron: De PuurFiguur Methode

 Ingrediënten (per persoon)
• 1 aubergine
• 30 gr tomatenpuree
• knoflookpoeder
• zeezout en zwarte peper 
• paar champignons
• 10 gr kappertjes
• halve paprika
• 100 gr geschrapte worteltjes
• 100 gr gerookte makreelfilet
• eventueel citroensap

Benodigdheden:
• 2 stukken aluminiumfolie

GEPOFTE AUBERGINE 
MET GEROOKTE MAKREEL
 
Iedereen die wel eens wat pondjes kwijt wil raken, wil dat graag zonder hongergevoel. 
De kunst is wel om alles wat je lichaam voor een goede gezondheid nodig heeft op het 
menu te zetten. Als je vindt dat al te veel koolhydraten van aardappels, rijst, pasta of 
brood daar niet bijhoren, kan je dit lekkere recept misschien een keer proberen.
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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
20.30 - 21.30 Dutch Celtic Dance Academy.

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 Boomstraat 81
19.00 - 20.00 Sportschool 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 Noordhoek 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

Doe jij mee met SuperKids? 

Activiteiten voor kids in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Is de 
deelnemer jonger? Neem dan even contact op met Meghan 
voor meer info en de mogelijkheden: scprojects013@gmail.
com of tel/app 06 81595316.

Activiteiten voor kids van 4 t/m 12 jaar
6 juli 13:30-14:30  IJsjes maken
  15:00-16:00  Fotolijstjes pimpen
13 juli 13:30-14:30  Cupcakes bakken
  15:00-16:00  Naamarmbandjes maken

Activiteiten voor kids van 4 t/m 16 jaar
18 juli 16:00-17:00  Portret tekenen
19 juli 17:00-18:30  SuperKids Bios en frietjes eten

Activiteiten voor kids van 4 t/m 12 jaar
24 juli 10:00-12:00  Frietjes bakken
26 juli 11:00-12:00  Verven met waterpistolen
  13:00-14:00  Balspel & Sport
  17:00-18:30  SuperKids Bingo & Hotdogs eten
27 juli 11:30-13:00   Fruitspiesjes, smoothies maken 
   en chocofondue 
  14:30-16:30  WaterSport & Spel
28 juli 12:30-14:00  Zoete dingen bakken
  15:30-17:00  Buurtwandelingen en spelletjes
26 augustus 10:00-12:00  Hollandse Spelletjesochtend 
   in de kloostertuin
30 augustus 10:00-12:00  Schminken, muziek & dans 
   in de kloostertuin

Wijkcentrum in de Boomtak
In augustus zijn er even wat minder activiteiten ivm de zomervakantie. 
Vanaf september wordt het echter weer een stuk drukker! Van de  
SuperKids activiteiten tot dansles en van een Pubquiz tot een  
handwerkclub. Zelfs dingen als een buurt-oppasnetwerk en huiswerk-
begeleiding voor middelbare scholieren zit in de pijpleiding! Volg ons 
op instagram en Facebook @wijkcentrumindeboomtak om op de  
hoogte te blijven van de huidige agenda en laatste ontwikkelingen.

Buurtkeuken
In juli zijn er iedere dinsdag en woensdag afhaalmaaltijden bij  
wijkcentrum In De Boomtak. In augustus is de keuken een maandje 
dicht om in september weer fris en fruitig van start te gaan!
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Van Naber Garantiemakelaars 
mag je meer verwachten!

VERKOCHT
AANGEKOCHT

Spoorlaan 400  |  5038 CG Tilburg
013 - 5 400 700  |  info@naber.nl  |  www.naber.nl  |  �

In de huidige verkopersmarkt wil je niet eerst verkopen en 

dan pas kopen. Het kan immers enige tijd duren voordat 

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

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

Start met het verkoopklaar zetten van jouw huidige 

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

een andere woning hebt gekocht! Informeer vrijblijvend 

naar de mogelijkheden.

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!

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

Eerst kopen, dan verkopen
Profiteer van ons ‘verkopen onder voorbehoud van kopen’-pakket!
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013 - 5 400 700  |  info@naber.nl  |  www.naber.nl  |  �
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