
Wijkkrant

De Noord hoek
voor Noordhoek 
& Centrum-West

Nummer 6 2022 | Jaargang 47    wijkkrantdenoordhoek@gmail.com        www.stichtingnoordhoek.nl        wijkkrantdenoordhoek

Monumentale 
dubbelpanden

‘Het was even een 
groot zwart gat’

139

Welke ideeën heb jij voor  
het watertorenterrein?

5

Vrolijke muurschildering  
in de Eikstraat

4

Half jaar hinder Bredaseweg

Gietijzeren gasleidingen eruit en kunststof pijpwerk erin. Dat is de 
belangrijkste reden dat de Bredaseweg tot uiterlijk maart 2023 in 
9 fasen open gaat, van Noordhoekring tot Ringbaan-West. Enexis 
Netbeheer gaf de opdracht aan uitvoerend bedrijf CIC Projecten 
BV. Deze is half september begonnen met fase 1, tussen de water-
toren en de Eikstraat. Een half jaar lang wordt het dus behelpen.

Door de werkzaamheden geldt zes 
maanden eenrichtingsverkeer op 
de Bredaseweg, de stad uit. Verkeer 
dat naar het centrum wil, moet een 
afslag verder via de Hart van Bra-

bantlaan rijden. Aannemer Rasen-
berg zorgt ervoor dat alle wonin-
gen bereikbaar blijven, maar het is 
onvermijdelijk dat parkeerplaatsen 
tijdelijk opgeheven worden om 

plaats te maken voor het werk. 
Enexis geeft opdracht voor de klus, 
omdat de leidingen aan vervanging 
toe zijn, en omdat gietijzer vanaf 
2024 wettelijk verboden is. Behal-
ve de hoofdgasleiding vervangt de 
aannemer ook de aansluitingen 
naar individuele woningen. Indien 
nodig krijgen bewoners een nieuwe 
gasmeter in hun eigen woning. 
Deze flinke klus is onderdeel van 
het megaproject om zowat alle  

ondergrondse leidingen in en rond 
de Tilburgse binnenstad toekomst-
bestendig te maken. Straat voor 
straat gaan nieuwe gas- en water-
leidingen de grond in en wordt 
glasvezel aangelegd. Gedetailleerde 
informatie is ook te vinden op het 
bereikbaarheidsportaal van de ge-
meente Tilburg, zie www.tilburg.nl 
onder ‘wegwerkzaamheden’. 

 Chris Oomes

De mannen van uitvoerend bedrijf CIC Projecten die de grote klus aanpakken. 
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 15 oktober 
naar wijkkrantdenoordhoek@
gmail.com

Nieuwe omgevingsmanager voor de Noordhoek
Een omgevingsmanager zet zich in voor de wijk en de directe leef-
omgeving van de bewoners. Het is tijd om nader kennis te maken 
met de nieuwe omgevingsmanager van de Noordhoek. Zij is niet 
zo lang geleden begonnen en wil zich graag voorstellen:

Natascha Verhaaren.

T 06-13209339
E natascha.verhaaren@tilburg.nl
afwezig: woensdag

"Mijn naam is Natascha Verhaaren 
en ik ben sinds kort omgevingsma-
nager voor de Noordhoek, Hoog-
venne, Piushaven (Noord), Arm-
hoefse Akkers en Moerenburg. 
Hiervóór heb ik in dezelfde functie 
gewerkt in verschillende wijken in 
Oud-Noord en West.

Ik ben zelf vlakbij de Noordhoek 
opgegroeid aan de Bredaseweg 
(huisnummer 256), waar ons ge-
zin woonde boven de groente-
winkel van mijn vader. Nu woon 
ik ook nog in de buurt, in Zorg-
vlied. In de Noordhoek werk ik 
samen met wijkregisseur Robert 
Hornikx. Robert is het dagelijkse 
aanspreekpunt voor bewoners.  
Hij ondersteunt acties en initia-
tieven om de leefbaarheid in de 

buurten te verbeteren, zoals het 
aanleggen van groen.

Wat doet een omgevingsmana-
ger bij de gemeente Tilburg? Kort 
samengevat gaat hij of zij over de 
strategie voor een gebied voor de 
langere termijn. Waar gaan de wij-
ken naar toe en hoe kunnen we 
met elkaar bereiken dat het goed 
blijft gaan? Hoe kunnen we bij-
voorbeeld voor elkaar krijgen dat 
er voldoende woningen in elke 
wijk komen voor alle doelgroepen 
of dat we de gevolgen van het ver-
anderende klimaat opvangen?

Wij staan aan de lat om de ver-
binding van de (georganiseerde) 
bewoners, ondernemers en ande-
re partners in de wijk met de ge-

meente te versterken. Een instru-
ment hiervoor is de wijkagenda, 
die wij als omgevingsmanagers 
samen opstellen voor de hele wijk 
Zuid-West (inclusief Korvel, West-
end, Sint Anna, Oerle en Trouw-
laan/uitvindersbuurt). De wijk-
agenda is tot stand gekomen in 
nauw overleg met de partners in 
de verschillende buurten en wij-
ken en hierin staat aangegeven wat 
onze gezamenlijke prioriteiten zijn 
voor de komende jaren en hoe we 
dit willen uitvoeren.

Ik wil graag bereikbaar zijn: mailen 
of appen is het handigst, omdat 
ik vaak in overleg ben en dan de 
telefoon niet meteen kan oppak-
ken. En ik moet nog veel leren over 
mijn nieuwe gebied. Nodig mij 
dus gerust uit voor activiteiten of 
voor een goed gesprek over de toe-
komst van uw buurt. Ik kom graag 
langs, als dat voor u prettig is."  Natascha Verhaaren

  Gemeente Tilburg


 

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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Verkeersdrukte bij de basisschool in de Elzenstraat.

Het IKC de Elzen zet uitbreidingsplannen door
Al twee jaar praten Montessoribasisschool De Elzen en Service-
bureau Kinderopvang met buurtbewoners en wijkraad over de 
plannen voor een Integraal Kind Centrum (IKC) bij De Elzen. De 
Ursulinenkapel en de kapeltuin zullen daarbij worden betrokken. 
De initiatiefnemers willen deze omgevingsdialoog beëindigen om 
de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging bij de gemeente 
te kunnen indienen.

Al vanaf het eerste gesprek was er 
weerstand bij de direct omwonen-
den en de wijkraad tegen het plan. 
De Elzen, met zijn 640 leerlingen, 
is nu al meer dan twee keer groter 
dan de gemiddelde basisschool. 
Het is geen buurtschool, meer dan 
de helft van het aantal kinderen 
komt van buiten de buurt en zelfs 
van buiten Tilburg. De school is 
gegroeid tegen de verdrukking in. 
Dat geeft onder andere grote par-
keerproblemen bij het brengen en 
ophalen van de kinderen. Alle par-
keerplekken inclusief de stoepen 
worden bezet. Op foutparkeerders 
wordt niet gehandhaafd. 

Geluidsoverlast
Scholen zijn vrijgesteld van ge-
luidsnormen, maar dat wil niet 
zeggen dat het geluid van 640 kin-
deren acceptabel is voor de omge-
ving. De Kloostertuin, voorheen 
een fraaie rustige buurttuin en 
geopend buiten schooltijd, is als 
speeltuin door de school in gebruik 
genomen. Dat geeft directe ge-
luidshinder bij de buurtbewoners 
van de dertig direct aangrenzende 
tuinen. De groenvoorziening in de 
Kloostertuin heeft door het inten-
sieve gebruik ernstig te lijden. Wat 
kapotgetrapt is groeit niet zomaar 
aan. Gezegd moet wel worden dat 
bij de herinrichting een paar leuke 
speeltoestellen zijn geplaatst, maar 
van een verantwoorde ruimtelijke 

ordening ten opzichte van de om-
wonenden is geen sprake.

Balans en verbetering?
De omgevingsdialoog heeft er wel 
toe geleid dat het oorspronkelijke 
plan van 32 nieuwe kindplaatsen 
voor kinderen tussen de 0-4 jaar 
en een uitbreiding van de BSO met 
66 plaatsen is teruggebracht naar 
respectievelijk 24 en 41 extra kin-
deren. Momenteel heeft de BSO 
al 80 plaatsen. Het kinderdagver-
blijf wordt van 9.00 tot 19.00 ge-
opend, tijdens de schoolvakanties 
een half uurtje minder. Om in de 
vakanties minder geluidsdruk te 
veroorzaken is de BSO in overleg 
met de Stichting Kloostertuin. Dat 
heeft de afgelopen vakantie re-
delijk gewerkt. Met nog een paar 
andere maatregelen denken de ini-
tiatiefnemers dat “een verbetering 
wordt bereikt ten opzichte van de 
bestaande situatie” en dat er een 
goede balans is bereikt tussen de 
buurtbelangen en die van het IKC.

Einde omgevingsdialoog
Half juli kwamen de initiatiefne-
mers en de buurt weer bij elkaar. 
Op die vergadering bleek wel dat 
de hierboven genoemde “goede 
balans” naar de kant van de initia-
tiefnemers uitslaat. Er werd tijdens 
de vergadering uitgebreid gespro-
ken over details bij het gebruik van 
de Kloostertuin. Ook werden de 

uitkomsten van het geluidsonder-
zoek kritisch beoordeeld en was 
men het er niet over eens hoe de 
gemeente hiermee omgaat. De 
initiatiefnemers gaan de omge-
vingsdialoog beëindigen, zodat de 
aanvraag voor een omgevingsver-
gunning bij de gemeente kan wor-
den ingediend, dat zal niet voor  
1 oktober zijn.

De Elzen nu al te groot
“Als wij het parkeer- en geluids-
overlast binnen de perken wil-
len houden zal er, naast de door 
de initiatiefnemers aangeboden 
oplossingen, iets fundamenteels 
moeten gebeuren. In dit geval het 
reduceren van het aantal kinde-
ren, kan niet anders!” concludeert 
Rien Wouters van de wijkraad. “Er 
wordt momenteel onderzocht of 
er een extra Montessorischool kan 
worden geopend bij basisschool 
Koningshaven met zijn 160 leer-
lingen. De Montessoribasisschool 
Pettenflat in de Reeshof valt ook 
onder hetzelfde bestuur, en zou 

dus ook kunnen groeien en het 
aantal kinderen bij de Elzen doen 
reduceren.”

De conclusie kan niet anders zijn 
dat de Elzen nu al te groot is, en 
dat iedere uitbreiding niet in het 
belang is van de omwonenden en 
de wijk.

 Wil Verheggen
 Chris Oomes

Wijkcentrum 
In De Boomtak 

Wij werken alleen op afspraak. 
Reserveer je plek via Wijkcentrum 
In De Boomtak.

 013-5430920
 office@deboomtak.nl

De Eetery:

Wij koken elke dinsdag 
na de middag
Het begint om 17:30. Reserveer nu via De Boomtak!

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

Rubensplein 25 
5025 ND Tilburg
013 542 26 59
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Vrolijke muurschildering in de Eikstraat

De schildering is geïnspireerd op 
Louis Armstrongs’ ’What a won-
derful world’. In de schildering zie je 
dat kleurrijke bloemen als muziek 
uit de trompet schallen. De kun-
stenares heeft meer grote kunst-

Op wat eerst een kale grijze muur was, pronkt nu een kersverse 
kleurrijke muurschildering in de Eikstraat op nummer 74. De be-
woner van het pand had een vraag ingediend bij de gemeente. Na 
11 maanden op de wachtlijst te hebben gestaan, werd er contact 
opgenomen. Niet veel later was de kunstenares Marije Maria bij het 
huis met bussen verf om de muurschildering te maken.

werken op haar naam staan. Meer 
zien van haar werk? Neem dan een 
kijkje op haar Facebook- of Insta-
gramaccount (@Marije Maria). 

 +   Chris Oomes

Al prikkelateurs gespot in de wijk?
Wablief, al wat? Prikkelateurs zijn vandaag de dag meestal vrijwilli-
gers die zwerfafval opruimen in bijvoorbeeld hun eigen woonwijk. 
Het beroep van prikkelateur is ontstaan nadat de NS afvalproble-
men kreeg toen er koffie in treinen aangeboden werd. De kartonnen 
koffiebekertjes verdwenen regelmatig uit het raam van de trein. 

Jos de Kousemaeker aan het werk op het Lindeplein.

Om het spoor netjes te houden, 
werden mensen aangesteld om 
de bekertjes en ander zwerfafval 
op te ruimen. Dit gebeurde voor-
namelijk door (gepensioneerde) 
spoorweg beambten. Ook in onze 
wijk zijn sinds begin dit jaar prikke-
lateurs actief. Zij proberen op deze 
manier een steentje bij te dragen 
aan de leefbaarheid van de wijk.

In principe gaan ze iedere 4e za-
terdag van de maand op pad. Ze 
komen om 10.00 uur samen bij 
wijkcentrum In De Boomtak. Hier 
staat een krat met afvalgrijpers, 
afvalzakken, afvalzakhouderringen 
en veiligheidshesjes. Ze prikken 
tot ongeveer 12.00 uur en daarna 

wordt samen koffie gedronken bij 
In De Boomtak. 
In overleg wordt er eventueel  
extra geprikt op bijvoorbeeld 
de Landelijke Opschoondag of  
World Cleanup Day. De prikkela-
teurs houden contact met elkaar 
via een groepsapp en de prikdata 
worden ook altijd gemeld in de 
Hoplr buurtapp.

Enthousiast geworden? Je kunt al-
tijd vrijblijvend een keer meelopen 
en kennismaken, of je meteen aan-
melden bij ondergetekende.

 Jos de Kousemaeker  
06-13 08 98 51

 Elly Donders
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Welke ideeën heb jij voor het watertorenterrein?

De flyer is afkomstig van Dieuwertje 
Vorstenbosch (30) een echte  
Tilburgse ondernemer. Haar  
ouders waren al ondernemer, ze 
hadden een schoenenwinkel aan 
de Schouwburgring. Ze heeft Small 
Business Retail & Management 
gestudeerd aan Avans. En heeft 
in Tilburg al een succesvol be-
drijf opgezet en verkocht: Dwars  
Hotdogbar aan de Korvelseweg. 
Ook heeft ze in coronatijd Lokale 
Zaken opgezet, een niet-commer-
cieel initiatief om lokale onderne-
mers in Tilburg te steunen tijdens 
de coronacrisis. En ook dit initiatief 
had succes, de kerstpakketten-
actie zorgde bijvoorbeeld voor 
maar liefst €80.000,- omzet voor 30  
lokale ondernemers. 

Nu is ze op zoek naar een nieuw 
ondernemersavontuur. Ze wil een 
soort Circulaire Hotspot creëren 
in Tilburg. Het is een werktitel be-
nadrukt ze, want ‘circulair’ is niet 
echt een aansprekende term. Met 
een ‘hotspot’ bedoelt ze een ont-
moetingsplaats, een laagdrempeli-
ge plek waar verschillende mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Onder-
nemers, klanten, buurtbewoners 
en alle anderen die aan komen 
waaien. En circulair omdat ze duur-
zaam ondernemen nu eenmaal de 
standaard vindt, of dat zou het on-
dertussen moeten zijn. Als je deze 

twee uitgangspunten combineert, 
kun je denken aan een moestuin, 
tiny forest, kringloopwinkel, leen-
winkel, buurtsuper, minicamping, 
speeltuin, horeca, flex-werkplekken 
of ateliers voor kunstenaars. 

Het idee staat nog in de kinder-
schoenen, maar er zijn al wel be-
staande en inspirerende voorbeel-
den te noemen. Denk aan Villa 
Augustus in Dordrecht, De Groene 
Afslag in Laren of het aanstaande 
Groendak op het voormalig V&D-
pand. En Dieuwertje vindt dat dit 
ook prima zou kunnen op de lo-
catie bij de watertoren. Ze is al in 
gesprek geweest met de grondei-
genaar Brabant Water. Die was, net 
als de gemeente, positief maar het 
idee krijgt vooralsnog geen priori-
teit. Dus hoog tijd om de buurt te 
mobiliseren.

En de Bomenbuurt staat blijkbaar 
ook positief tegenover het idee, 
want sommigen van ons hebben 
er al aan bijgedragen. Dieuwertje 
heeft duizenden flyers uitgedeeld in 
onze buurt, de Bredaseweg en rond 
het Kromhoutpark. En in de eerste 
week heeft ze er al 19 teruggekre-
gen en daarnaast zo’n 40 mails. Er 
zullen de komende tijd ongetwij-
feld meer bijdragen binnenkomen. 
Wil jij ook meedenken over dit 
mooie initiatief in onze buurt?

Je kan de flyer nog geruime tijd 
inleveren bij In De Boomtak of 
Decennia Design (Meelstraat 82). 
Volg het initiatief en draag bij via   
www.facebook.com/tilburgcircu-
lair of zoek ‘tilburgcirculair’ op op 
Instagram. Maar het leukste is als 
je 29 september vanaf 20 uur komt 
kennismaken en meepraten bij In 
De Boomtak.

 +   Laurens Elzinga

Velen van ons kregen een flyer in de bus met een duidelijke vraag: 
“Wat zou jij op het terrein van de watertoren willen creëren?” Voor 
ons natuurlijk een bekende vraag over een bekende locatie. Het 
spreekt immers tot de verbeelding. Prachtig vastgoed, veel ruimte 
en in de beste buurt van Tilburg. Er zou zo veel kunnen maar er 
gebeurt niets, al heel lang niets.

Dieuwertje Vorstenbosch bij een van haar circulaire initiatieven.
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Nieuwlandstraat: 12 september 2022 tot half februari 2023

• Project: Vervangen gasleidingen aan de Nieuwlandstraat door 
Enexis.

• Verkeershinder: De Nieuwlandstraat is afgesloten voor auto- en 
fietsverkeer tot februari 2023. De winkels zijn te voet bereikbaar. 
Eind december – begin januari worden er geen werkzaamheden 
uitgevoerd en is de straat open voor al het verkeer.

       
Heuvelring; 29 augustus tot eind december 2022
• Project: Vervangen gasleidingen aan de Heuvelring (tussen de 

Spoorlaan en de Korte Heuvel) door Enexis.
• Verkeershinder: Vanaf de Spoorlaan nog slechts 1 rijstrook beschik-

baar richting de Heuvelring. Op de Heuvelring worden fietsers en 
voetgangers achter de bestaande rijstrookafsluiting geleid.

Bredaseweg; 29 augustus 2022  tot eind maart 2023
• Project: Vervanging gasleidingen tussen de Noordhoekring en  

Ringbaan West door Enexis.
• Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Bredaseweg  

alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf de Noordhoekring  
richting Ringbaan West).

Ringbaan West: 17 augustus tot medio december 2022
• Project: Gedeeltelijke herinrichting, vervanging verkeerslichten, 

werkzaamheden aan de riolering (gemeente Tilburg), verleggen 
kabels en leidingen (Enexis).

• Verkeershinder: Op de Ringbaan West ter hoogte van de Wandel-
boslaan is er in beide richtingen slechts 1 rijstrook beschikbaar. De 
zijstraten zijn bij de kruising afgesloten.  

Veldhovenring: 4 maanden vanaf najaar 2022

• Project: Vervangen gasleidingen Veldhovenring (Wilhelminapark tot 
Besterdring) door Enexis.

• Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Veldhovenring 
alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf het Wilhelminapark 
richting de Besterdring).

Textielplein: 5 september 2022 tot oktober 2023
• Project: Herinrichting Textielplein en omgeving, vervangen riole-

ring en verlichting (gemeente Tilburg), werkzaamheden kabels en 
leidingen (Enexis).

• Verkeershinder: De wegen rond het Textielplein zijn gefaseerd 
afgesloten tot oktober 2023. De rijbaan tussen de Hasseltstraat en 
Ringbaan Noord is vanaf half 2023 weer open.

Broekhovenseweg; 3 oktober tot half december 2022
• Project: Vervangen gasleidingen aan de Broekhovenseweg (tussen 

Voltstraat en Ringbaan Zuid) door Enexis.
• Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Broekhovense-

weg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf Ringbaan Zuid rich-
ting Voltstraat). Verkeer richting de Ringbaan Zuid wordt omgeleid.

Lange Nieuwstraat: 8 augustus 2022 tot medio 2023
• Project: Gefaseerd vervangen gasleidingen aan de Lange Nieuw-

straat door Enexis, herinrichting en vervangen riolering  
(gemeente Tilburg).

• Verkeershinder: De Lange Nieuwstraat is in beide richtingen  
afgesloten voor verkeer tot medio 2023.

Veel werkzaamheden in het najaar
Er zijn veel werkzaamheden rond de binnenstad. Hierdoor verwacht de gemeente de komende periode extra verkeershinder. Waar mogelijk 
worden werkzaamheden gecombineerd om de overlast voor de omgeving en het verkeer te beperken.  

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om tegelijkertijd te vergroenen (klimaat-
adaptatie). Hoe minder asfalt en stenen, hoe beter regenwater kan wegzakken in de bodem. Een groene omgeving warmt ook minder snel op in de 
zomer. Ondertussen wordt er op veel plekken ook gebouwd aan nieuwe woningen, om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Enexis werkt aan 
het vervangen van het verouderde gasleidingnetwerk. Daarvoor geldt een wettelijke deadline van 1-1-2024.

De werkzaamheden van de gemeente, Enexis en ontwikkelaars in de binnenstad zijn op elkaar afgestemd om zo de bereikbaarheid in de komende 
maanden te garanderen. Diverse werkzaamheden van de gemeente zijn aangepast of uitgesteld om de hinder te beperken. Een totaaloverzicht van 
alle werkzaamheden en omleidingsroutes staat op  www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

Wil je iets melden 
over jouw buurt? 
Download de 
Fixi app en meld 
het direct aan de 
gemeente.

ZWERFAFVAL? 

GEMEENTENIEUWS

Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact op 
met Team Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer 14 013 
of stuur een e-mail.
Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Natascha Verhaaren  natascha.verhaaren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Nieuwlandstraat: 12 september 2022 tot half februari 2023

• Project: Vervangen gasleidingen aan de Nieuwlandstraat door 
Enexis.

• Verkeershinder: De Nieuwlandstraat is afgesloten voor auto- en 
fietsverkeer tot februari 2023. De winkels zijn te voet bereikbaar. 
Eind december – begin januari worden er geen werkzaamheden 
uitgevoerd en is de straat open voor al het verkeer.

       
Heuvelring; 29 augustus tot eind december 2022
• Project: Vervangen gasleidingen aan de Heuvelring (tussen de 

Spoorlaan en de Korte Heuvel) door Enexis.
• Verkeershinder: Vanaf de Spoorlaan nog slechts 1 rijstrook beschik-

baar richting de Heuvelring. Op de Heuvelring worden fietsers en 
voetgangers achter de bestaande rijstrookafsluiting geleid.

Bredaseweg; 29 augustus 2022  tot eind maart 2023
• Project: Vervanging gasleidingen tussen de Noordhoekring en  

Ringbaan West door Enexis.
• Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Bredaseweg  

alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf de Noordhoekring  
richting Ringbaan West).

Ringbaan West: 17 augustus tot medio december 2022
• Project: Gedeeltelijke herinrichting, vervanging verkeerslichten, 

werkzaamheden aan de riolering (gemeente Tilburg), verleggen 
kabels en leidingen (Enexis).

• Verkeershinder: Op de Ringbaan West ter hoogte van de Wandel-
boslaan is er in beide richtingen slechts 1 rijstrook beschikbaar. De 
zijstraten zijn bij de kruising afgesloten.  

Veldhovenring: 4 maanden vanaf najaar 2022

• Project: Vervangen gasleidingen Veldhovenring (Wilhelminapark tot 
Besterdring) door Enexis.

• Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Veldhovenring 
alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf het Wilhelminapark 
richting de Besterdring).

Textielplein: 5 september 2022 tot oktober 2023
• Project: Herinrichting Textielplein en omgeving, vervangen riole-

ring en verlichting (gemeente Tilburg), werkzaamheden kabels en 
leidingen (Enexis).

• Verkeershinder: De wegen rond het Textielplein zijn gefaseerd 
afgesloten tot oktober 2023. De rijbaan tussen de Hasseltstraat en 
Ringbaan Noord is vanaf half 2023 weer open.

Broekhovenseweg; 3 oktober tot half december 2022
• Project: Vervangen gasleidingen aan de Broekhovenseweg (tussen 

Voltstraat en Ringbaan Zuid) door Enexis.
• Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Broekhovense-

weg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf Ringbaan Zuid rich-
ting Voltstraat). Verkeer richting de Ringbaan Zuid wordt omgeleid.

Lange Nieuwstraat: 8 augustus 2022 tot medio 2023
• Project: Gefaseerd vervangen gasleidingen aan de Lange Nieuw-

straat door Enexis, herinrichting en vervangen riolering  
(gemeente Tilburg).

• Verkeershinder: De Lange Nieuwstraat is in beide richtingen  
afgesloten voor verkeer tot medio 2023.

Veel werkzaamheden in het najaar
Er zijn veel werkzaamheden rond de binnenstad. Hierdoor verwacht de gemeente de komende periode extra verkeershinder. Waar mogelijk 
worden werkzaamheden gecombineerd om de overlast voor de omgeving en het verkeer te beperken.  

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om tegelijkertijd te vergroenen (klimaat-
adaptatie). Hoe minder asfalt en stenen, hoe beter regenwater kan wegzakken in de bodem. Een groene omgeving warmt ook minder snel op in de 
zomer. Ondertussen wordt er op veel plekken ook gebouwd aan nieuwe woningen, om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Enexis werkt aan 
het vervangen van het verouderde gasleidingnetwerk. Daarvoor geldt een wettelijke deadline van 1-1-2024.

De werkzaamheden van de gemeente, Enexis en ontwikkelaars in de binnenstad zijn op elkaar afgestemd om zo de bereikbaarheid in de komende 
maanden te garanderen. Diverse werkzaamheden van de gemeente zijn aangepast of uitgesteld om de hinder te beperken. Een totaaloverzicht van 
alle werkzaamheden en omleidingsroutes staat op  www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

Wil je iets melden 
over jouw buurt? 
Download de 
Fixi app en meld 
het direct aan de 
gemeente.

ZWERFAFVAL? 

GEMEENTENIEUWS

Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact op 
met Team Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer 14 013 
of stuur een e-mail.
Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Natascha Verhaaren  natascha.verhaaren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 
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Op 6, 7 en 8 oktober zijn in het 
Paleis-Raadhuis niet alleen de fo-
to’s van de wedstrijd te zien, maar 
ook foto’s uit de ‘carroussel’ van 
Tilburgse fotografen die elkaars 
werk naar een hoger niveau tillen 
door tips te delen en opbouwende 
kritiek op elkaars foto’s te geven. 
Daarnaast zullen muzikanten en 
dichters hun uiting geven over wat 
zij in de foto’s zien. Ook worden er 
documentaires getoond over de 
verschillende aspecten en geschie-
denis van fotografie. 
 
Deze zomer zijn vele enthousiaste 
hobbyfotografen aan de slag ge-
gaan en hebben hun beste werk 
ingeleverd. De jury, bestaande uit 
Marcelle Hendrickx, Gemma van 
Linden, Arjen Janssen en Chris 
Oomes, heeft zijn oog laten gaan 
over de bijna 100 inzendingen en 

de winnaars gekozen. Die winnaars 
én de genomineerden mogen hun 
werk tonen tijdens de expositie. 
De prijzen voor de winnaars wor-
den op zaterdag 8 oktober om  
11 uur uitgereikt door wethouder 
van cultuur, Marcelle Hendrickx.
Je bent van harte uitgenodigd om  
te komen kijken! 

Openingstijden: 
do 6 oktober 18.00-20.00 uur
vr 7 oktober 14.00-16.00 uur
zat 8 oktober 10.00-16.00 uur

Op de website zie je wat er alle-
maal te doen is. De ingang is bij de 
nieuwe entree van het stadhuis. 
Facebook: fixeer-tbg
Website: fixeer-tbg.nl

 Fransje ter Doest
  Chris Oomes

Fotografie in de spotlight in Paleis-Raadhuis
Fotocentrum Fixeer-Tbg organiseerde voor de 2e keer in hun be-
staan een fotowedstrijd. Het thema van dit jaar is: Tilburg in al 
zijn diversiteit. De expositie van de winnende foto’s wordt dit keer 
uitgebreid tot een klein foto-evenement.

vandeburen.nl

Wij krijgen een 
nieuwe naam!
Ontwerpstudio Karel & Linda 
wordt vanaf 24 september:
Ontwerp van de Buren

Veemarktstraat 34
5038 CV Tilburg

 ontwerp@vandeburen.nl
 @ontwerpvandeburen

De organisatoren van het foto-evenment.
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Bestemming nieuwe social sofa Noordhoek bekend

Na uitvoerig overleg koos de 
jury, die bestaat uit Monique van 
den Boer namens de mozaïek-
groep, wijkregisseur Robert Hor-
nikx en Theo van Breugel namens 
de wijkraad, als plaats voor het 
nieuwe bènkske: de hoek Beu-
kenstraat-Iepenpad. Deze plaats is 
door meerdere personen ingezon-
den en de jury is ervan overtuigd 
dat het bènkske hier goed tot zijn 

recht zal komen. De gemeente 
maakt binnenkort de ondergrond 
geschikt voor het zwaargewicht. 
Eind dit jaar wordt het bankje 
geplaatst. De deelnemers aan de 
prijsvraag en de vrijwilligers die het 
bankje gemaakt hebben, worden 
dan uitgenodigd. En de winnaars 
krijgen een leuke prijs!

 +   Laurens Elzinga Hoek Beukenlaan-Iepenpad.

In de vorige editie vroegen we de buurt wat de beste plek is voor 
onze nieuwe social sofa. Op deze vraag kwamen veel inzendingen 
binnen. Eigenlijk kwamen alle plaatsen wel in aanmerking, zodat 
de taak om deze meest geschikte plaats voor het bènkske te kiezen 
zeker niet eenvoudig was. 

Ook meedoen met de gezelligste 
club uit Tilburg? Alles kan! Bijvoor-

beeld je eigen recepten koken voor 
de buurt, een column schrijven, 

foto’s schieten, biertjes tappen, 
kinderactiviteiten begeleiden of 
handig zijn in het Repair Café 
(structureel of eenmalig). 
Mail voor informatie naar: 
info@deboomtak.nl.

 Jeroen Nouwens

Vrijwilligers van de wijkraad, het wijkcentrum en de wijkkrant 
hebben de zomer afgesloten met een gezellige en superlekkere 
BBQ. Met dank aan de organisatoren. 

Het is weer voorbij die mooie zomer
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‘Het was even een groot zwart gat’
Voor een dementievriendelijke wijk zal er meer inzicht moeten ko-
men in de verschillende processen rondom deze ziekte. Dit kun-
nen we onder andere realiseren door het delen van ervaringen en 
persoonlijke verhalen. Om mensen meer inzicht te geven over de 
geleidelijke achteruitgang bij dementie heeft de dochter van één 
van de bewoners van Herbergier Tilburg haar ervaringen en gevoe-
lens op papier gezet. Hier volgt het ontroerende verhaal van een 
dochter over haar dementerende moeder.

"Het begon zeker een jaar of twaalf 
geleden. Mijn moeder zat op een 
houten krukje bij mij in de keuken. 
Geëmotioneerd zei ze: 'Ik zat daar 
maar, in mijn auto … en ik wist ge-
woon niet hoe ik hem in z’n ach-
teruit moest zetten! Gewoon even 
een groot zwart gat.' 

Op dat moment voelde ik al een 
tijdje dat er iets in mama achter-
uit aan het gaan was, maar ik kon 
mijn vinger niet precies leggen op 
wat er precies gaande was. Dat 
moment, daar in mijn keukentje, 
is denk ik voor mij wel het mar-
keringsmoment, het aanwijsbare 
startpunt van de alzheimer die 
zich langzaam, maar gestaag aan 
het ontwikkelen was.

Door dat voorval in mijn keuken-
tje werd ik wat alerter. In de maan-
den en jaren daarna volgden de 
situaties met onvermogen elkaar 
op. De onzekerheid en kwetsbaar-
heid nam toe en mijn behoefte 
om er met iemand over te praten 
daarmee ook. De eerste keer dat 
ik aarzelend mijn twijfel uitsprak 
over het geheugen van mama, bij 
iemand die zelf haar moeder met 
alzheimer verzorgd had, voelde 
het alsof ik haar verraadde. Het is 
zo raar om over een ander te pra-
ten buiten haar weten om. Veel 
later volgden er wijkoverleggen 
met thuiszorg en hulpinstanties 
en leerde ik om me eroverheen te 
zetten en mama zo eerlijk en res-
pectvol mogelijk overal bij te be-
trekken en alles terug te koppelen. 
Maar vreemd voelde en voelt het 
nog steeds wel. 

Mama was en is een trotse on-
afhankelijke vrouw, toen alleen-
wonend met haar hond en twee 
katten. Vroeger had ze haar eigen 

ze deed die eerst zo vanzelfspre-
kend leken, maar gaandeweg door 
haar vingers glipten en vervaagden.

Het doen van administratie, het 
bijhouden van de tuin, zelf bood-
schappen doen, een uitje of kado-
tje regelen, de hond maar twee 
keer per dag te eten geven, jezelf 
wassen, de tv aan- en uitzetten of 
zelf programma’s kiezen. Eten ma-
ken. Steeds vaker doolt de zorg 
voor mama ’s nachts door mijn 
hoofd. Steeds vaker heeft ze een 
kleine bijsturing nodig, word je ge-
beld, is er de verslagenheid van het 
verlies van de controle.

Gesprek: 'Mam, je hebt zo’n enor-
me vrijheidsdrang en ooit, mis-
schien nog ver weg hoor, zal je 
misschien niet meer goed voor 
jezelf kunnen zorgen. Ja, nu kan je 
dat nog prima, dat weet ik, maar 
ooit…. Mam, wacht..luister! En als 
dat dan zover is, dan zou ik willen 
dat je ergens kunt wonen waar ze 
zien hoe jouw ziel verlangt naar 
buiten en vrijheid.. Ja, ik weet het 
van je vader en niet opgesloten wil-
len worden, maar mam, luister. Ik 
heb denk ik wel een plek gevonden 
die misschien echt bij je kan pas-
sen, bij jouw vrijheidsdrang. Zullen 
we een keer koffie drinken bij de 
Herbergier? Dan heb je het kunnen 
zien, nu, nu je nog goed bent? Zal ik 
dat eens vragen?'

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) 

dansschool, was schoonheidsspe-
cialiste en erg ondernemend in het 
dorp waar ik opgroeide. Een zeer 
ruimdenkende vrouw waarvoor 
vrijheid het allerbelangrijkste is. Als 
ik voorzichtig over alzheimer pro-
beerde te praten wilde ze nergens 
van weten. Heel af en toe vertelde 
ze (steeds vaker herhalend naar-
mate de tijd verstreek), dat haar 
vader altijd zei dat ze wel in een 
gesticht zou eindigen. En daar ach-
teraan dat ze nachtmerries had van 
gesloten deuren. Echt een grote 
angst voor haar!

Door de momenten van paniek en 
onrust als ze haar bankpas weer 
kwijt was, of haar tasje niet kon 
vinden, zij zichzelf weer had bui-
tengesloten, vaak geen grip had op 
wat moest gebeuren, lukte het me 
in 2018 haar ervan te overtuigen 
dat een afspraak met de neuroloog 
zinvol was. Misschien was er wel 
iets aan te doen, je wist maar nooit 
toch? Het resultaat van allerlei oe-
feningetjes die werkelijk belachelijk 
waren in mama’s ogen, leidde in 
het eindgesprek tot een ruggen-
prik; 'Waar was dat in hemelsnaam 
voor nodig......' De punctie wees uit 
dat er een duidelijke afkalving van 
de hersenen was waar te nemen. 
Het was zonder twijfel alzheimer. 
Verslagenheid.

Er kwam een moment dat mama 
in de eerste versnelling keihard de 
straat uit reed zonder door te scha-
kelen en we voelden dat een van 
de moeilijke momenten aanbrak: 
het werd echt te onveilig om auto 
te rijden. Haar laatste stukje zelf-
standigheid en trots rijp voor de 
auto sloop. Dit schrijvend doemen 
er zoveel momenten op die steeds 
weer markeringen werden in de 
tijd, van gewoontes en dingen die 

Na de eerste keer koffie drinken 
volgde er nog een bezoek. Mam 
voelde zich redelijk op haar gemak 
en we zagen wat een prachtig lief-
devol thuis de Herbergier biedt. 
Uiteindelijk viel alles op het juiste 
moment op zijn plek en na heel 
veel geregel voor de juiste zorg-
zwaarte en alle administratieve za-
ken die geregeld moesten worden, 
woont mama sinds vorige zomer 
bij de Herbergier. Mam zit goed in 
haar vel, is wat kilootjes aangeko-
men door het heerlijke eten en alle 
goede zorgen (ze was een beetje 
mager toen ze er kwam) en voor 
ons is het een enorme geruststel-
ling dat mama op zo’n fijne plek 
woont."

 +  Bekend bij 
 Herbergier Tilburg

De tuin en terras van Herbergier Tilburg.
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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

Maaltijd Thuis – Smits maaltijdthuis.nl013 - 82 00 954

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet 
zo’n zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis voor 
u. Lekkere gezonde Hollandse pot zoals u zelf ook 
op tafel zou zetten. De maaltijden worden door 
een vaste bezorger persoonlijk bij u gebracht. Hoe 
makkelijk dat is, kunt u nu heel voordelig ontdekken.

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Met aandacht bereid,
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De gezichten achter de vrijwilligers

buurman werd op het veld gezet 
en waar dat beest uiteindelijk be-
sloot om een koeienvlaai achter te 
laten, was de winnende kavel. Voor 
zijn vrijwilligerswerk bij Were Di 
heeft Toine een koninklijke onder-
scheiding gekregen.

Hij speelde zelf van 1953 tot 1960 
in de jeugd van Willem II, daar-
na drie jaar in het tweede elftal, 
waar hij zoals hij zelf zegt, nooit 
het eerste elftal heeft gehaald. 
Als oud-voetballer van Willem II 
speelde hij nog lang in het vetera-
nenelftal. Uit alles blijkt dat Toine 
in hart en nieren een WII'er is en 
sinds enige tijd doet hij voor die 
club ook vrijwilligerswerk.

Toine is als vrijwilliger ook actief bij 
Willem II Football Memories waar 

Deze keer ga ik op visite bij Toine 
Smulders in de Schoolstraat, op de 
grens tussen de wijk Noordhoek 
en Centrum-West. Toine is 81 jaar, 
maar ziet er nog heel goed uit. Hij 
komt tijdens het gesprek ook nog 
heel energiek over en als ik hem 
daarmee complimenteer zegt hij 
dat hij vroeger jong, sterk en knap 
was en nu nog alleen maar knap! 
Hij is geboren en getogen op het 
Puisplein, als zoon van de bakker 
die daar vroeger zat. Hij is zelf ook 
banketbakker geweest. Daarna 
heeft hij nog 35 jaar bij de PTT 
gewerkt, voordat hij met de VUT 
ging. Toine is getrouwd met Corrie.

Toine is al 58 jaar vrijwilliger bij 
voetbalclub Were Di en vooraf-
gaand aan ons gesprek heeft hij 
mij een indrukwekkend overzicht 
toegestuurd van wat hij daar als 
vrijwilliger in de activiteitencom-

missie allemaal gedaan heeft. Te 
veel om alles op te noemen, maar 
toch maar een paar voorbeelden: 
40 jaar trainer van de jeugd, 30 jaar 
lid van de activiteitencommissie 
waarbij hij, samen met anderen, de 
Grote Clubactie organiseerde, het 
rikconcours regelde, de Sint-Nico-
laasviering organiseerde, net als de 
carnavalsavond. Hij was ook een 
van de vrijwilligers die meerdere 
jaren, gezamenlijk de carnavals-
wagen voor de deelname aan het 
kindercarnaval in de Armhoefse 
Akkers bouwden.

Het mooiste verhaal van zijn vrij-
willigerswerk was de actie onder 
de titel 'Schijt je Rijk', om geld op 
te halen voor de clubkas. Op een 
van de voetbalvelden werden 200 
genummerde kavels afgebakend, 
die elk voor 10 gulden 'gekocht' 
konden worden. Een koe van een 

de club in 2018 mee gestart is. Hij 
vindt het ook belangrijk om dit in 
zijn verhaal op te nemen omdat 
dit project ook interessant is in het 
kader van het project 'Dementie-
vriendelijke wijk' in de Noordhoek. 
Op dinsdagmiddagen is hij, samen 
met nog 12 andere vrijwilligers, 
te vinden in het Koning Willem II 
stadion. Iedereen vanaf plusmi-
nus 60 jaar die wil deelnemen, is 
daar dan van harte welkom om 
herinneringen op te halen met 
behulp van foto’s en boeken en 
de verhalen die Toine en de ande-
re vrijwilligers vertellen over WII 
en vroeger. Voor de deelnemers, 
maar vooral voor mensen met 
verschijnselen van dementie, zijn 
die verhalen van vroeger nog heel 
herkenbaar, en zij willen daar graag 
over praten. Mensen die belang-
stelling hebben om deel te nemen, 
kunnen contact opnemen met 
Arjen Pijfers: 06-17069040 of mail  
arjen@pijfers.nl.

Als ik tot slot vraag waarom 
Toine al dat vrijwilligerswerk ge-
daan heeft, geeft hij aan dat hij 
heel veel plezier heeft om bezig te 
zijn met andere mensen en iets te 
doen voor de medemens.

  Clemens Audenaerd
  Jaap van den Dries

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. We maken nader kennis met 
Toine Smulders.

Toine Smulders is al 58 jaar vrijwilliger.

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.

Elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.15 uur

Wij zijn een groep enthousiaste 60-plussers die bewegen 
in groepsverband belangrijk vinden. Groepsgrootte van 
10 tot 15 dames. Interesse? Bel dan naar Yvonne van Poppel, 
06-21 80 28 16 of mail naar yvanpoppel@ziggo.nl.

Dames 60+ gym In De Boomtak
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COLUMN THEO VAN IERSEL

ET HEERLEK AOVENDJE

Zôo zoddet wèl kunne noeme, dieje vrèddagenaovend op de  
binneplòts vant wèèksèntrem. Diejen aovend waorop alle vrèwille-
gers ötgenoodegd waare om nòr den barbekjoe te koome.

Et waar al en paor jaor geleeje dètter, dur keroona, meej al die meense 
saome en fisje gevierd kos wòrre. Al die meense die op dêen òf aandere 
menier derèège vrèwilleg inspanne vur de wèèk Noordhoek òf et 
wèèksèntrem In de Boomtak. Meejdraaje aachter de bar, meejhèllepe 
bè klupkes die int wèèksèntrem dere tèùs hèbbe. Mar ok de meense die 
aktief zèn bè prejèkte die in de wèèk zèllef opgezèt zèn èn ötgevoerd 
wòrre. Ok de redaksie van de wèèkkraant èn de meense die dè fèèn 
informetieve blaojke èlleke keer wir bè oe tèùs in de brievebus koome 
douwe. Èn netuurlek et wèèkbestuur èn al die aander die nie genoemd 
zèn. Alles bè mekaare enen hillen hôop meense van goeje wil. Ènt weer 
wèèrekte ok goed meej. 

Irst waarener wortjes van grôoten dank òn al die vrèwillegers, dur de 
vurzitter van de Stichting Noordhoek, Jan Goossens, èn dur de vurzitter 
vant Wèèksèntrem In De Boomtak, Francis Huisman. Wè nòg wèl èfkes 
òngestipt wier, waar et nuuwe ‘sjelètje van Sonja’. Dè schôon nuuw 
hökske op de binneplòts, waor Sonja de vurraod van den drank heej 
staon, diese binne nie kwèèt kan. Mar ok et leeg goed van flèskes èn 
meer van die dinger. Wèk van Sonja nòdderaand geheurd hèb isser oover 
de plèk waor dè hökske nirgezèt zo wòrre, hil wèt oover ötgegaon. De 
manne die et in mekaare gezèt hèbbe, dòchte dè de biste plèk aachter 
op de binneplòts waar. Mar begrèèpelek waar Sonja et daor nie meej 
eens. Dan moes ze vul te vèr lôope meej de volle fusten bier, aandere 
drank èn ok trug meej et leeggoed. Ze heej gelukkig gelèèk gekreege, 
want der hökske stao naa persies op de plèk diese gèère wo. 

Daornao kos et fist begiene. Den barbekjoe èn de braojpan wiere 
òngestooke. De kòk ha al wè vurwèèrek gedaon, want èfkes laoter wiere 
ok de schaole meej salaades, frèùt, slaoj, brôod èn sausjes op tòffel gezèt. 
Iederêen kos ònschèùve om en bòrdje vol te lègge meej al dè lèkkers van 
den barbekjoe èn die aander schaole. Meej en glòske bier òf aanderen 
drank derbè, waaret tèèd om meej mekaare òn de praot te koome. 
Dè wier dan ok gedaon ènt waar ok wèl te heure. Et fèène van zonnen 
aovend is ôok dègge dan meej meense òn de praot ròkt waorvan dègge 
allêeneg mar ene naom kènt, umdè die in de wèèkkraant genoemd 
wòrt. Èn aandersom ok netuurlek. Zôo in de zin van ‘òg, zèède gij naa 
Teejooke’. Dan heurde ok dè de meense oe verhòltjes gèère leeze. Mar 
der wòrt dan tèènemekaare bè gezeej dè dè nie aatij èffe makkelek is. 
Hardop leeze, is dan de raod die ik aatij geef, dan heurde de klank èn 
wòrret leeze veul makkeleker.

Èn nèt as in deezèmber isser ok òn dees heerlek aovendje en ènd 
gekoome. Ik hèb bè veul naome en gezicht gekreege ènt waar fèèn om 
jullie teege te koome. 
Èn … meense vant bestuur: harstikke bedankt vur deezen aovend.

Houdoe war,
Teejooke

Gezond 
aan tafel

 Ingrediënten (per persoon) 
• 350 gr bospeen
• 2 bosui
• 1 teen knoflook
• 100 gr bleekselderij
• ½ bouillonblokje *
• 50 ml kokosmelk
• 400 ml water
• 2 eieren
• zeezout en zwarte peper
• gerookt paprikapoeder

BLEEKSELDERIJ–BOSPEENSOEP 
MET GEKOOKTE EIEREN
 
Soep is een prima gerecht als je het eten van te veel koolhydraten: aardappels, rijst, 
pasta of brood wilt vermijden. Met deze soep krijg je een flinke portie groenten en 
eiwitten binnen. En het recept past heel goed in een vegetarisch, koolhydratenarm 
dieet. Een lekker recept om een keertje te proberen.
 

Bereiding:
• Snijd de bospeen in stukken, de bosui in ringetjes en maak de knoflook klein.
•   Verwijder de draden van de bleekselderij en snijd de bleekselderij in stukken.
•  Doe de bospeen, de bleekselderij, de helft van de bosui, de knoflook, het halve   

bouillonblokje, de kokosmelk en het water in een soeppan en breng het aan de kook.
•  Laat de soep circa 20 minuten pruttelen, totdat de groenten volledig zacht zijn.
•  Kook ondertussen de eieren 6 à 8 minuten. (6 minuten voor zachtgekookte en  

8 minuten voor hardgekookt).
•  Vouw het aluminiumfolie goed dicht, zodat er geen lucht kan ontsnappen.
•  Laat de eieren schrikken onder de koude kraan, verwijder de schaal en snijd ze over  

de helft.
•  Pureer de soep met een staafmixer of blender en breng hem op smaak met zeezout  

en zwarte peper.
•  Vind je de soep te dik? Voeg dan wat extra water toe.
•  Giet de soep in een kom en garneer deze met de gekookte eieren en de overgebleven 

bosui en strooi er wat gerookte paprikapoeder overheen.

*Tip: Kies voor biologische bouillonblokjes waar geen gist en e-nummers aan zijn 
toegevoegd.

Eet smakelijk!

Dit gerecht bevat:
444 kcal
25 gr eiwitten
28 gr koolhydraten
25 gr vetten
16 gr vezels

Bron: De PuurFiguur Methode
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Monumentale dubbelpanden
De Tuinstraat, vroeger Tuinpadje geheten, telt tal van fraaie en 
belangrijke panden: drie rijksmonumenten en zelfs zeventien 
gemeentelijke monumenten. Tegenover het onlangs besproken 
rijtje winkelwoonhuizen met de nummers 104-110, zien we een  
opvallend gemeentelijk monument op nummer 85 en 87.

Tuinstraat nummer 87 en 85.

De in rode baksteen uitgevoerde 
dubbelpanden op de nummers 85 
en 87 zijn in dezelfde zogenaamde 
eclectische stijl gebouwd, dat wil 
zeggen dat het gebouw een men-
geling heeft van motieven en ele-
menten uit verschillende bouwstij-
len en stromingen. De panden zijn 
gebouwd onder architectuur van 
de Tilburgse architect Willem Bou-
man (1866-1951) die zijn kantoor 
had in de Noordstraat. Hij ont-
wierp in Tilburg onder andere de 
twee klassieke villa’s rechts naast 
het huidig Natuurmuseum aan de 
Spoorlaan, een art-decopand aan 
de Acaciastraat 5 en het klooster- 
en scholencomplex van de Ursuli-
nen aan de Elzenstraat-Dionysius-
straat.

Het dubbelpand heeft vier travee-
en en heeft vier bouwlagen: een 
souterrain, een woonverdieping, 
de derde bouwlaag als slaapver-
dieping met daarboven de zolder. 
De drie linker traveeën zijn sym-
metrisch, zij het dat de eerste en 
derde travee verschillend wordt 
bekroond met links een trapgevel 

tratiekamp Auschwitz, waar hij op 
6 september 1944 overleed. Zijn 
praktijk werd in 1948 voortgezet 
door huisarts Leo van der Vaart en 
later vanaf 1976 tot 2013 door Wil 
Wouts, die er nog steeds met zijn 
vrouw Helma woont.

Op nummer 87 heeft onder andere 
wijnkoper Oscar Diepen gewoond, 

en rechts met een puntgevel. De 
vierde en rechter travee wordt ge-
kenmerkt door een van oorsprong 
hoge poort voor het rijtuig. Later 
is het hoogste deel van de poort 
toegevoegd aan de woonetage. 
De ramen van de derde bouwlaag 
hebben fraaie versieringen met 
prachtige detaillering. Boven de 
derde travee onder de puntgevel 
zien we een zandstenen versierde 
omlijsting waarin het jaartal 1899 
is vermeld.     

Nummer 85 kreeg als eerste be-
woner Frans Mutsaerts, die direc-
teur was van textielfabriek A&N 
Mutsaerts. Hij woonde er tot 1904. 
De advocaat Jan Geelen woonde 
hier daarna tot 1907. Jan Geelen 
was overigens de eerste met een 
telefoon in de Tuinstraat. In 1907 
kwam de Joodse huisarts Salomon 
Moerel daar wonen en hij vestigde
er zijn huisartsenpraktijk. In 1941 
moest hij de praktijk sluiten als een 
van de anti-Joodse maatregelen 
van de Duitse bezetter. Als onder-
duiker werd hij gearresteerd en op 
transport gesteld naar het concen-

en daarna tandarts Dröge die er 
zijn praktijk had. Weer later was er 
nog een accountantskantoor ge-
vestigd. Nu zit er een praktijk van 
vier psychologen.

  Wil Verheggen
  Jaap van den Dries

 Lida Bos
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Verrijk je wijk
Wist je, dat als je een goed plan hebt, een leuk idee om je 
buurt of de straat een stukje gezelliger, socialer of veiliger 
te maken, dat je dan subsidie kunt aanvragen via de  
regeling "Verrijk je Wijk"? Als je vindt dat jouw plan een 
financieel steuntje in de rug verdient, neem dan contact op 
met het bestuur van de wijkraad.

Het bestuur van de Stichting 
Wijkraad Noordhoek heeft 
recent de criteria en de hoog-
te van de vergoedingen voor 
“Verrijk je Wijk” bijgesteld. 
Het gaat het bestuur onder 
andere om een bijdrage voor 
een buurtborrel, straatfeest of 
feest in een appartementen-
complex. Ook voor materië-
le zaken als bijvoorbeeld een 
speeltoestel of straatmeubilair, 
kan een tegemoetkoming wor-
den aangevraagd. De hoogte 
van de subsidie is ook aange-
past. Voor activiteiten is dit tot 
een maximum van 500 euro en 

voor materiële zaken wordt de 
hoogte van het bedrag beoor-
deeld door het bestuur van de 
stichting.

Aanvraagformulieren voor 
deze ondersteuningsbijdrage 
“Verrijk je Wijk” zijn verkrijg-
baar in wijkcentrum In De 
Boomtak, of via de website van 
de wijkraad: stichtingnoord-
hoek.nl en kunnen ook worden 
aangevraagd via het mailadres: 
bestuur@wijkraadnoordhoek.nl.

  Clemens Audenaerd

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

Zomer in de Noordhoek

Maar niet iedereen vertrok naar het 
buitenland tijdens de zomerweken. 
De werkgroep Ouderen van In De 
Boomtak organiseerde zes weken 
lang, wekelijks gezellige middagen 
voor de thuisgebleven ouderen. 
Dat het in de smaak viel blijkt uit de 
gezellige foto en uit de ingezonden 
reactie van een van de deelnemers:

"Nu de 'Zomer in de Noordhoek' 
voorbij is, vind ik het tijd om alle 

vrijwilligers van het ouderenwerk 
bij In De Boomtak te bedanken 
voor het leuke programma wat wij 
hebben gehad gedurende de va-
kantie. Zes weken op rij, elke don-
derdagmiddag was er iets te doen. 
Van kermismiddag tot picknick of 
high tea, alles kwam voorbij. Ieder-
een die zich ingezet heeft, heel erg 
bedankt."

  Corrie Janssens-Kruijssen Picknick in het Spoorpark.

De vakantie is afgelopen, de zomer loopt ten einde. Vakantie-
gangers zijn weer aan het werk, de scholen zijn weer begonnen. 
Het normale leven staat weer op stapel.
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Maandag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
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 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 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 – 16.00  Fietstocht e-bikers van circa 65 km iedere donderdag m.u.v.   
 de tweede donderdag van de maand.
10.30 - 12.30 Vergadering Bestuur Noordhoek eerste donderdag van de maand
13.00 – 16.00  Fietstocht van circa 35 km 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 
10.00 – 12.00  Afval opruimen in de wijk iedere 4e zaterdag van de maand.
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 je mee met SuperKids?
 
Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden via: 

scprojects013@gmail.com of 06-81595316.

Activiteiten voor kids van 4 t/m 12 jaar
21 september  14:00-15:00  Wijkwandeling & spel €3,-   
  15:00-16:00  Vlindervleugels maken €4,- 
22 september 16:00-17:00  Naamarmbandjes maken €4,-
  15:00-16:00  Naamarmbandjes maken
28 september  14:00-15:00  Verrekijkers maken €3,-
  15:00-16:00  Placemat maken €3,-
29 september  16:00-17:00  Glittertattoos en schminken €3,-

SuperKids Sport & Spel
Iedere woensdag van 16:00-17:00 Sportief spel in de danszaal  
bij het wijkcentrum voor kids in de leeftijd 4 t/m 7 jaar.

De Dansende Boom
Iedere donderdag danslessen in HipHop & streetdance voor kids 
 in de leeftijd 4 t/m 12 jaar.

Kinderdisco vanaf 7 jaar
14 oktober 19:00-21:00 uur
11 november 19:00-21:00 uur

Kinderfeestjes
Wist je dat je ook kinderfeestjes kan vieren bij het wijkcentrum?  
Meghan denkt graag met je mee! Voor meer informatie kun je  
contact opnemen met Meghan!

Zondag 25 september
Een quiz voor de hele familie! Samen met de Kids een gezellige familie-
quiz op de zondagmiddag. Zondagmiddag 25 september hebben we bij 
wijkcentrum In De Boomtak de allereerste familiequiz. Een leuke middag 
voor het hele gezin met kans op allerlei leuke prijzen. Vragen die passen 
bij alle leeftijdscategorieën. Deelname per team is €10,-. Hier krijgen jullie 
wat lekkere knabbeltjes voor op tafel en een gezellige middag!

Pubquiz 
Iedere maand, op de laatste vrijdag van de maand, een gezellige pubquiz. 
Inloop vanaf 19:30 en we starten om 20:00 uur. Altijd een leuke prijs voor 
de winnaar en gegarandeerd een leuke avond.
• 30 september
• 28 oktober

De Buurtkeuken
Iedere dinsdag keuze uit drie verschillende maaltijden, vega, vlees of vis! 
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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!

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!


