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Afgelopen zomer waren de vrijwilligers van de Stadscamping  
volle bak aan de slag op het terrein. Na het seizoen was er weer tijd 
om verder te gaan met het opknappen van het rijtuig. De eerste 
bezoekers zijn er al wel geweest, zij het niet voor een hotelover-
nachting. De fotografen van Festival Circolo bivakeerden er en 
eerder bood het onderdak aan radiozender KINK Distortion om 
Roadburn te verslaan vanaf de camping. Al twee Tilburgse iconen 
over de vloer en het rijtuig is nog niet eens af.

Maar daar wordt gestaag aan ge-
werkt. Zo is de hoofdingang volle-
dig vervangen. De nieuwe ingang is 
gemaakt van een oude deur van een 
transformatiehuisje. Superstevig en 
duurzaam, maar ook erg lastig te 
plaatsen. Gelukkig kregen ze hulp 
van Ad van Dijk, die er als gepen-
sioneerd timmerman en interieur- 

 bouwer wel raad mee wist, zeker 
omdat hij weer hulp kreeg van Pros-
pects at Work Tilburg. Dit bedrijf,  
gespecialiseerd in dagbesteding, 
werk begeleiding, re-integratie en 
zelfredzaamheid, stelde hun zware 
machines kosteloos ter beschikking.

Het opknappen van het rijtuig op de Stadscamping vordert gestaag. 

Lees verder op pagina 3

  Chris Oomes

Rijtuig op de rails
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Sponsors van de Hagelkruiskerstboom

Bewoners van de Hagelkruisstraat zetten de boom op.

Medewerkers van Repairable. Medewerkers Stellezza.

Al een halve eeuw wordt op het Hagelkruisplein de buurtkerst-
boom opgezet. Een handvol vrijwilligers gaat op zoek naar de 
mooiste boom, collecteert rond het Hagelkruisplein, controleert 
en vervangt de verlichting, zet de boom kaarsrecht neer en sluit 
af met een borreltje. Een mooie traditie, een klein feestje en een 
lichtpunt in de donkere, gure dagen. Maar ook mogelijk gemaakt 
door lokale ondernemers uit onze buurt die de boom sponsoren. 

Het rondje begint bij het ver-
nieuwde Friethuys van Karakter. 
Onlangs is de entree vernieuwd 
en ook de hele keuken is op de 
schop gegaan. Jelle Kuijpers legt 
uit dat naast de uitstraling vooral 
ook de routing is verbeterd. Het 
bedienend personeel hoeft nu niet 
meer door de keuken tussen de 
koks door te lopen, de afstemming 
tussen de keuken, het Friethuys en 
het restaurant loopt zo beter. On-
danks alle drukte toch ruimte voor 
de kerstboom! Karakter sponsort 
de boom al langer. Jelle: “Wij doen 
elk jaar weer mee. Een mooie kerst-
boom voor de buurt. En hij staat 
natuurlijk om de hoek, wij genie-
ten er ook een beetje van.” 

Ook al kijken ze er vanuit de Beu-
kenstraat niet op uit, ook Repaira-
ble sponsort de boom. Mede-
werker en stagiaire Daniëlle van 
Roosmalen: “Een heel leuk initia-
tief. Wij vinden het belangrijk om 
aan dit soort sociale acties in de 
wijk mee te doen. Onze klanten 
komen vanuit heel Tilburg en ver-
der, maar natuurlijk ook uit onze 
eigen buurt.” Bij Repairable repa-
reren ze alles wat digitaal is: tele-
foons, computers, laptops, iPads, 
game consoles. Ook kopen ze oude  
telefoons op om ze na reviseren 
(refurbished) weer te verkopen. 
Dus naar www.repairable.nl of de 
Beukenstraat voor voordelig en 
duurzaam! 

Ook Angela Porru van Stellezza 
doet mee met de buurtboom. Dit 
jaar voor het eerst, want ze zijn 
nieuw in de wijk. Heel nieuw: alleen 
de plintjes moesten nog geschil-
derd worden. Angela: “Het is hard 
werken, maar erg gezellig, er zijn 
al zoveel mensen komen kijken en 
kletsen tijdens het klussen. En als 
mijn nieuwe buren dan zo’n leuke 
actie opzetten, dan help ik graag 
een handje mee. En we zijn nieuw 
in de Bomenbuurt, zo kunnen we 
ons dus een beetje voorstellen aan 
de buurt.” Bij deze: Stellezza klinkt 
Italiaans en dat is het ook: Italiaan-
se schoonheid in de Bomenbuurt. 
Aan Watertorenplein 7 runt Ange-
la samen met Noortje en Ruzette 
de nieuwe schoonheidssalon. Ze 
zijn drie zzp’ers gespecialiseerd in 
nagels, handverzorging, pedicure, 
voetmassage, permanente ma-
ke-up en vele andere schoonheids-
technieken en -producten. Loop 
eens langs voor een afspraak. 

Eigenlijk is Paul Jacobs, schilder van 
beroep, geen buurtondernemer 
meer. Hij verhuisde naar Lage Mier-
de, maar liep 23 jaar lang van de 
Prunusstraat naar de Beukenstraat 
en zag altijd onze kerstboom. Hij 
draagt het idee een warm hart toe 
en sponsort nu nog steeds: “Ik vind 
het een verrijking van de buurt: de 
mooi verlichte kerstboom brengt 
een beetje gezelligheid in donkere 
dagen en de actie van de vrijwilli-
gers natuurlijk!” Hij schildert ook 
nog steeds onze buurt, maar rijdt 
op en neer vanuit een boerderijtje 
in Lage Mierde. “Heerlijk rustig en 
in de nacht ook echt stil en don-
ker, anders dan randje Tilburg Cen-
trum. En ik heb nu alles onder een 
dak, dat is veel praktischer. Maar ik 
kom nog veel in de Bomenbuurt 
hoor!”

  Laurens Elzinga
  Jaap van den Dries
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Reden voor de uitbreiding is de 
‘overloop’ uit andere wijken waar 
al ruimere parkeertijden gelden, 
stelt de gemeente. Sinds de groot-
schalige invoering van betaald 
parkeren in de Noordhoek (janua-
ri 2018) zijn ook in Sint Anna, De 
Reit en het gebied rond het Spoor-
park parkeerzones ingevoerd. Een 
klassieke olievlek dus. De nieuwe 
regels gelden voor parkeerzone 
West 2, dat het grootste deel van 
de Noordhoek beslaat. Hiermee 
trekt de gemeente de regels gelijk 
met die in zone West 1, grofweg 
het gebied tussen Noordhoekring 
en Wilgenstraat. 

Weinig verandering
Voor de huidige buurtbewoner 
met auto en parkeervergunning 
verandert er in de praktijk overi-
gens amper iets. De tarieven en 
vergunningsvoorwaarden blijven 
hetzelfde en de vergunning wordt 
automatisch aangepast. Vooral 
voor bezoekers met auto wordt 
het opletten dat ze op de juiste 

Parkeerregeling breidt verder uit in NoordhoekSponsors van de Hagelkruiskerstboom
Ruim vijf jaar na de introductie van grootschalig betaald par-
keren in de Noordhoek breken er andere tijden aan. In plaats 
van maandag tot en met vrijdag geldt voortaan ook zaterdag 
als betaaldag. Bovendien moet een gastparkeerder tot 22.00 
uur dokken, voorheen tot 15.00 uur. De nieuwe regels gaan op  
1 februari in en gelden voor parkeerzone West 2. 

tijden de parkeerapp aanzetten 
of de parkeermeter instellen. Alle 
buurtbewoners kunnen voor hun 
bezoek gebruik maken van een 
voordelige bezoekersregeling via 
de P1-app. Parkeren op straat kost 
nog steeds 1 euro per uur, binnen 
de genoemde tijden. 

Overleg
De nieuwe regels zijn gekomen 
na overleg met wijkbewoners, on-
dernemers en de wijkraad eerder 
dit jaar. De gemeente heeft par-
keertellingen uitgevoerd en daar-
uit zou blijken dat de drukte toe-
neemt. In de praktijk blijkt dat de 
parkeerdruk per straat en moment 
van de dag nogal verschilt. Rond 
de verschillende scholen in de wijk 
‘s ochtends en ‘s middags loopt 
de wijk behoorlijk vol, net zoals ‘s 
avonds na werktijd. Overdag is er 
nog volop parkeergelegenheid in 
veel straten. 

Parkeerbeleid
Jarenlang was de gemeente Tilburg 

nogal terughoudend met betaald 
parkeren in woonwijken. Wijk-
bewoners rondom CZ en het 
hoofdbureau van politie (Ring-
baan-West) hebben jarenlang 
gevraagd om betaald parkeren. 
Sinds dit er uiteindelijk in 2018 is 
gekomen, is stapsgewijs de loper 
uitgerold. Inmiddels is vrijwel het 
gehele gebied binnen de ringba-
nen parkeerzone gemaakt. In de 
Reit geldt de regulering inmiddels 

ook al tot aan de Academielaan. 
Deze koerswijziging is ingezet sinds 
wijkbewoners niet meer zelf de 
doorslaggevende stem hebben in 
het parkeerbeleid. Inmiddels mo-
gen zij adviseren over de invulling 
van de parkeerregels in hun wijk. 
Of een gebied in aanmerking komt 
voor betaald parkeren beslist de 
gemeente op basis van metingen.

  Frank Vermeulen

Parkeerzones West 1 en West 2.

Piet Trompenaars hard bezig.

Wat is jouw ervaring en mening over de (nieuwe) parkeerregels  
in onze wijk? Wij zijn benieuwd. Mail de redactie: 
wijkkrantnoordhoek@gmail.com

Nog steeds een flinke opgaaf, maar 
het is gelukt en het resultaat mag er 
zijn!

Vervolg van pagina 1 Ondertussen is Rob Dingemans 
flink in de weer met de elektrici-
teitsvoorziening. Alles strippen en 
opnieuw opbouwen. Piet Trompe-
naars reviseert de kleine ramen en 
messing frames. “De eerste ging 
best snel, dan denk je dat je voor-
uit kan”, zegt Piet. “De tweede zat 
zwaar vastgeroest, dan denk je: pff 
nog zesentwintig te gaan. Maar 
het fijne is dat we dit met een leuk 
clubje doen, raampje voor raampje 
en dan is het ook gewoon reuzege-
zellig.” 
Ook Erwin Obbens is weer van de 
partij, samen met Piet en Rob ver-
telt hij over de ’hiërogliefen’ die ze 
hebben gevonden. Aantekeningen 
die de oorspronkelijke timmerman 
rond 1932 met krijt op de panelen 
had aangebracht. Een leuke verras-

sing, een klein stukje geschiedenis 
van mensen zoals zij maar, dan bij-
na 100 jaar geleden.
Het plafond wordt verder schoon 
gemaakt, geschuurd of met af en 
toe gewoon hard bikken. Gaten in 
het hout worden gevuld en nieuw 
glaswol moet het rijtuig tochtvrij 
maken. Dit klusje mag wat sneller, 
want dan zitten de mannen warm 
en droog in de winter. “Het moet 
wel leuk blijven natuurlijk”, laat Er-
win weten. 
Maar dan toch wat gefronste wenk-
brauwen als ze aan de klussen in de 
nabije toekomst denken. De elek-
triciteit van het rijtuig moet aan-
gesloten worden op het hoofdnet. 
Hiervoor moet een flinke gleuf ge-
graven worden. Dit zou in oktober 
klaar zijn, maar is vertraagd door 

miscommunicatie tussen de aanne-
mer en het elektriciteitsbedrijf over 
vergunningen. Dit wordt nu hope-
lijk december. Daarnaast moet de 
riolering worden aangelegd. Vooral 
het ingraven hiervan is een flinke 
opgave, ongeveer een geul van 25 
meter lang en net iets minder dan 
een meter diep. Hiervoor doen ze 
graag een beroep op de lezers van 
de wijkkrant. Als je een buurman 
of bedrijf kent dat de riolering kan 
aanleggen, willen ze hier graag mee 
in contact komen! Dat kan via de 
website van de Stadscamping of 
gewoon even langslopen, ze zijn er 
vrijwel alle maandagen en donder-
dagen tot in de middag.
 

 Laurens Elzinga
  Chris Oomes
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Als je je herinneringen in de mist ziet verdwijnen...

Door die val heeft hij een trauma-
tisch hersenletsel opgelopen. Met 
name het taal- en spraakgebied is 
ernstig beschadigd. Waarschijnlijk 
is daardoor nu ook het proces van 
dementie gestart. 

Inmiddels is Kees een paar keer 
verteld wat er (waarschijnlijk) is 
gebeurd, maar er is niks wat Kees 
daarin herkend. Op vragen rea-
geert hij wisselend, soms hoort ‘t 
antwoord bij de vraag, een ande-
re keer helemaal niet. Kees is mijn 
buurman, maar het is de vraag of 
ie ooit nog naast me komt wonen. 

Contactpersonen
Samen met een paar andere be-
trokken buren zoeken wij hem om 
beurten op, nemen zijn vuile was 

mee naar huis en een paar dagen 
later schoon en gestreken weer 
mee terug. We overleggen regel-
matig om elkaar op de hoogte te 
houden, dingen te vragen en af te 
stemmen.
Omdat Kees niemand heeft, zijn 
wij contactpersoon. We hebben 
gesprekken met artsen, verple-
gend personeel en begeleiding. En 
we hebben bewindvoering aange-
vraagd. Dat loopt via de rechtbank.

Vader op bezoek
Terug naar Kees zelf. Hij herinnert 
zich niets van die val. Maar ook 
over dingen van daarvoor lijkt een 
dikke mist te hangen. De ene keer 
herkent hij mij en noemt ie mijn 
naam en soms zelfs mijn huisnum-
mer. Een uur of een dag later weet 

hij niet wie ik ben, laat staan dat ik 
al 35 jaar naast hem woon. 

We hebben een paar foto’s meege-
nomen uit zijn huis, om te zien of 
hij die herkent. Deels, hij haalt jaar-
tallen, personen en plaatsen door 
elkaar. Zo vertelt Kees dat zijn va-
der, die ruim 20 jaar geleden is over-
leden, op bezoek is geweest. Ook 
vergist hij zich weleens in zijn eigen 
kamer. Van de week liep hij met een 
doos plastic handschoentjes rond 
en een lichtschakelaar. Dan weer 
“pikt” hij boekjes uit de leeshoek, of 
zet hij een bril op van iemand an-
ders die hij ergens heeft zien liggen. 
Regelmatig zegt Kees dat ie weer 
naar huis gaat. Dan propt hij alles in 
een tas. Verzamelde dingen van de 
afdeling, kleding uit zijn kast, tijd-
schriften en de vuile was. Laatst trof 
ik onderin een tas zijn bril die we al 
'n week zochten. Enig besef van hoe 
het er voorstaat, lijkt de ene keer 
ver weg, een andere keer blijkt hij 
meer te ervaren dan wij vermoeden.

Zintuigen prikkelen ...
Ik ben een boekje voor hem aan 
het maken vol foto’s van en in zijn 
huis. Gewone en bijzondere dingen 
die voor hem wellicht herkenbaar 
zijn. Wij kunnen horen, zien, ruiken, 
proeven, voelen. Met het boekje 
hopen we zijn hersenen te prikke-
len en misschien wat onrust bij hem 
weg te nemen. 
We zien dat Kees wantrouwend is. 
Als ik me probeer te verplaatsen in 
zijn situatie, kan ik me voorstellen 
dat alles vreemd is. Hij is volledig 
de controle en regie kwijt. Niets 
weten wat er is gebeurd, niet(s) 
herinneren, waar ben ik beland, wat 
moeten ze van mij, waar zijn mijn 
spullen? En nog veel meer vragen in 
zijn hoofd, zonder antwoorden. Dat 
maakt onzeker.

Onsamenhangende zinnen ...
We hebben met Kees te doen. Ik 
zie hem soms heel verbaasd kijken, 
door de gang lopen, dwalen, op een 
andere kamer zitten, pratend tegen 
een dove man, langdurig met zijn 
vinger over dingen wrijven. Hoor 
hem onsamenhangende zinnen 

maken, soms wat mopperen. Een 
andere keer ziet Kees dingen die er 
niet zijn. 

Valideren & realiteit
Telefoontje met de psychologe naar 
aanleiding van mijn vraag “hoe om 
te gaan met vragen van Kees over 
dingen of mensen die er niet (meer) 
zijn”. Ze legde uit dat je met hem 
kan meepraten zonder te hoeven 
jokken. Vooral door vragen te stel-
len, het zogenaamde “valideren”. 
Of je kunt de “realiteit benadering” 
hanteren door, voorzichtig en tact-
vol, aan te geven hoe de situatie is. 
Er zijn veel vragen en twijfels over 
de toekomst, over zijn gezondheid, 
over wonen en veel regeldingen.

En, realiseer ik me nu, Kees was 
altijd de eerste met ‘n nieuwjaars-
wens. Rond deze tijd lag zijn hand-
geschreven kaart op mijn deurmat...

+  Koen van Dooren

Mijn buurman, laten we hem voor het gemak Kees noemen, is  
begin vorige maand op zijn achterhoofd gevallen. Helaas met  
ernstige gevolgen. Normaal gesproken zou ik zeggen: Kees is voor-
al NIET op z’n achterhoofd gevallen. Buurman is namelijk tame-
lijk slim, weet van alles over veel en vertelt dat graag. Hij heeft 
geen familie, nauwelijks vrienden. Kees is 80 jaar en altijd alleen 
geweest. Voorlopig verblijft hij in een behandelcentrum...

Herkenbare foto's van vroeger.

De vertrouwde radio van thuis.
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu
Kerstverlichting in tijden van hoge energieprijzen. Kan dat ei-
genlijk wel? Natuurlijk, we hebben tegenwoordig energiezuinige 
ledverlichting, al sinds 2013 trouwens. Ook de kersverse nieuwe 
feestverlichting is energievriendelijker dan ooit. De eerste feest-
verlichting in de straten van Tilburg kwam in het begin van de  
jaren 50, een initiatief van de winkeliers in de Heuvelstraat. 

Straatverlichting is er in Tilburg al 
vanaf 1826. We hadden toen 13 lan-
taarns verdeeld over de stad staan. 
Op cruciale plekken uiteraard.  Zo’n 
75 jaar later waren er al 430 lan-
taarns, aangesloten op het de Ge-
meentelijke Gasfabriek in de Lange 
Nieuwstraat. En er waren tien lan-
taarnontstekers in dienst, à 4 gulden 
per week salaris. In 1911 kwamen de 
elektrische lichtmasten. 

Begin
Toch moesten we tot begin jaren 50 
wachten voor serieuze feestverlich-
ting in de straten van Tilburg. Op de 
foto van Frans van Aarle uit 1955 is 
de feestverlichting te zien zoals die 
in de Juliana van Stolbergstraat hing. 
Feestelijk en uitbundig. Een leerling-
monteur bleef, volgens de Nieuwe 
Tilburgsche Courant uit november 
1952, aan de verlichting hangen om-
dat per ongeluk de stroom er niet 
af gehaald was. Collega’s trokken de 
trap weg en vingen de jongen op. Hij 
kwam met de schrik vrij, maar met 
twee verbrande handen. In 1953 
meldt dezelfde krant dat de feest-
verlichting op zaterdagmiddag 21 
november om 5 uur ontstoken zal 
worden. De uit Rotterdam afkom-
stige slingers bleven tot 6 decem-
ber dagelijks branden. Het artikeltje 
meldt: “Een aardig initiatief van de 
winkeliers in de Heuvelstraat”.

Overdag aan
De eerste ledverlichting kwam in 
februari 2013. Het kostte toen 1,4 

miljoen euro. Maar met de fikse be-
sparingen op energie zou dat geld 
snel terugverdiend worden. In 2018 
mopperde het winkelend publiek 
dat de feestverlichting overdag uit 
bleef. Ook Hans Smolders van Lijst 
Smolders Tilburg vond het beden-
kelijk: “Hebben we eindelijk fatsoen-
lijke verlichting, staat deze niet aan 
als de winkels open zijn. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn!” De 
meeste verlichting was aangesloten 
op het Enexis-netwerk. En daardoor 
ging de feestverlichting gewoon aan 
met de straatlantaarns. Een beetje 
knullig vond iedereen dit. Ook de 
gemeentepolitiek, want het werd 
een klein hoofdpijndossier.

Extra kabels
Daarom werd afgesproken dat bij 
toekomstige graafwerkzaamheden 
de benodigde kabels zouden wor-
den gelegd voor een tweede net-
werk, zodat de straatverlichting los 
van het hoofdnet aan- en uitgezet 
kon worden. En zo geschiedde. Al 
een jaar of twee brandt in de grote 
straten de feestverlichting vanaf 13 
uur. In de Willem II-straat loopt een 
pilot waarbij de verlichting de hele 
dag aan is. Bianca Kemper, project-
leider Binnenstad Management Til-
burg: “In de minder grote straten is 
de verlichting gekoppeld aan het 
openbare netwerk van Enexis en 
gaat aan als de schemering intreedt.” 
En nog een vooruitgang: de gehele 
cityring werd in 2018 van boom tot 
boom voorzien van verlichting.

Nieuwe feestverlichting
In 2022 heeft Tilburg weer een vol-
ledig nieuwe feestverlichting gekre-
gen. Er is ongeveer een half miljoen 
euro voor neergeteld. Er is meer 
licht, het fonkelt meer en is duur-
zamer. Nieuw zijn de ‘Welkom in 
Tilburg’-slingers bij een aantal toe-
gangswegen. Bijzonder hierbij is het 
gebruikte lettertype TilburgsAns. 

De guirlandes van de Cityring zijn 
vervangen door 200 boomspotjes. 
Die zijn in elke willekeurige kleur 
in te stellen: van roze (Roze Maan-
dag) tot groen en oranje (Carnaval). 
Minder feestelijk, maar het hele jaar 
door bruikbaar. Onze stad blijft eco-
nomisch denken.

+  Chris Oomes

Frans van Aarle. Kerstverlichting in 1955 in de Juliana van Stolbergstraat. Uit de collectie 
van Regionaal Archief Tilburg.

Het alternatief voor de sportschool

Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

we zitten ook in de Spoorzone

• Begeleiding op maat

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328  |  5038 GH Tilburg  |  www.totaal-vitaal.nl
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De eigenaresse van De Kaarsen-
tempel, Mirjam de Leuw, draagt 
duurzaamheid een warm hart toe 
en verzamelt al stompjes kaarsen 
sinds haar studententijd. “Dat was 
toen een hobby, kaarsen recyclen 
voor eigen gebruik. En natuurlijk 
kreeg de hele familie kaarsen van 
mij met hun verjaardag.”

Van hobby naar werk
De passie voor het kaarsen maken 
kreeg steeds meer de overhand en 
werd als vanzelf werk. Niet meer 
alleen leuke verjaardagscadeautjes, 
maar mooie creaties die voortaan 
werden verkocht op een brade-
rie of een creatieve markt. Zoals 

Crea Klotter in Carré, waar alleen 
maar eigengemaakte spullen wer-
den verkocht. Ze ontwikkelde een 
specialisatie in gesneden Spaanse 
kaarsen, die door niemand anders 
in Nederland worden gemaakt. 
Kunstige kaarsen met omgevou-
wen lussen in allerlei kleuren. Door 
verschillende kleurlagen te dom-
pelen en heel snel en secuur in te 
snijden in de ongeveer 5 minuten 
die je hebt voordat de kaars te ver 
is afgekoeld. Hier is dan ook het 
beste kaarsvet voor nodig.

Workshops
Deze kaarsen maken is een popu-
laire workshop in haar atelier. Ze reist ook het land door, om work-

shops op locatie te geven. “Ook ge-
recyclede kaarsen kan je zelf leren 
maken in een workshop", legt Mir-
jam uit. "Een stuk makkelijker om 
te maken, dus dat kan je dan ook 
thuis doen daarna. De stompjes 
die ik binnen krijg worden gesmol-
ten en van oude pitten en andere 
viezigheid ontdaan. Om om te to-
veren in bijvoorbeeld sinterklaas-
jes, kerstmannetjes, maar ook ba-
siskaarsen voor de workshops.”

Blauwe Engelen
Een mooie levering op bestelling 
voor De Kaarsentempel waren de 
blauwe engelen die de gemeente 
Den Bosch aan een groep vrijwil-
ligers gaf. In het Jeroen Boschjaar 
had de gemeente vrijwilligers in 
de stad rondlopen met blauwe 
hesjes aan. Die wezen toeristen 
vriendelijk de weg naar bijvoor-
beeld musea en station. Een Ame-
rikaanse verslaggever van de New 
York Times vond dat geweldig en 
noemde ze 'Blauwe Engelen' in 
zijn artikel. Sinds die tijd heten ze 
De Blauwe Engelen en geeft de ge-
meente alle vrijwilligers met kerst 
een blauwe engel.

Aan de Bredaseweg op nummer 134 stralen twee sfeervol verlichte 
ramen je tegemoet. Kaarsen in de vorm van lotusbladeren, kleur-
rijke dieren, rozen en piramides staan achter het raam. Op een 
bord op een stoel naast de poort staat een oproep om stompjes 
in te leveren. Nou koop ik graag tweedehands en recycle al van 
alles, maar dit was nieuw voor me. Kaarsen recyclen! Kaarsresten 
in alle kleuren zijn hier van harte welkom, dus ik bracht meteen 
een stompje mee.

Mirjam de Leuw in De Kaarsentempel aan de Bredaseweg.

De meeste verkopen gaan nu via 
de webshop, maar in de winkel 
ben je ook van harte welkom. Op 
de website www.kaarsentempel.nl  
zie je de openingstijden. Ik kan de 
verleiding niet weerstaan en neem 
een bronzen hertenkop en een 
engeltje mee en krijg een kunstig 
gerecycled luciferdoosje die een 
vriendin van Mirjam maakt op 
de koop toe. Iedere klant krijgt 
zo’n doosje, dus ga voor de kerst 
nog even langs. Of erna, met je 
stompjes!

 Fransje ter Doest
 Chris Oomes

Heb je of zie je een bijzonder raam in de wijk, stuur dan 
een mail naar: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.R A A M V E R H A L E N

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

Rubensplein 25 
5025 ND Tilburg
013 542 26 59



Nummer 7 2022 |  7

Een van die gemeentelijke monu-
menten vind je op nummers 61 en 
63. Het is een dubbel woonhuis, 
zoals er meer zijn in de Tuinstraat. 
Het bouwjaar is 1898 en de archi-
tect is André Blomjous (1840-
1914). Blomjous was, naast onder 
andere Leo Goyaerts en Hendrik 
van Tulder, een van de eerste  
architecten die als zodanig offici-
eel in Tilburg geregistreerd was. 
Hij was een telg van de fabrikan-
tenfamilie Blomjous. Voor deze 
familie en andere ondernemers 
heeft hij veel bedrijfsgebouwen en 
woningen ontworpen. In Tilburg 
Centrum-West zien we van hem 
de paraplufabriek Gimbrère in 
de Fabriekstraat, de herenhuizen 
aan de Spoorlaan 380 en aan de  
Nieuwlandstraat 49.

Terug naar de Tuinstraat. Num-
mer 63, het linkerdeel, is met vijf 
traveeën iets groter dan nummer 
61 dat vier traveeën heeft. Een tra-
vee is een bouwkundige term voor 
een verticale vlakverdeling van een 
voorgevel. De gevel is opgetrokken 
met rode baksteen en heeft twee 
bouwlagen en een zolder. Deze 
zolderverdieping heeft een zoge-
naamd mansardedak, waarbij het 
onderste deel van het dak steiler 
is dan het bovenste deel. Het dak 
heeft twee dakkapellen met een 
trapgevel. Onder de ramen boven 
en beneden lopen de lekdorpels 
door. Deze horizontale lijn wordt 
versterkt door de plint en de goot-
lijst.

Dubbel woonhuis met Zoete Zaken
De Tuinstraat heeft een groot aantal bijzondere panden, de 
meeste gebouwd rond de eeuwwisseling naar de 20e eeuw. Sinds 
die tijd heeft de straat haar oorspronkelijke karakter en aanzicht 
grotendeels behouden. Niet voor niets zijn er drie met een rijks- 
en zeventien met een gemeentelijke monumentale status. Veel 
van die panden hebben een gemengde bouwstijl, een zogenaamde 
eclectische bouwstijl. Deze stijl was in die tijd erg in de mode.

De bouw werd aanbesteed door 
August Mathijsen. De familie Ma-
thijsen had de huizen tot 1930 in 
bezit en verkocht nummer 61 aan 
het aan het Joodse echtpaar Ger-
sons. Het trieste noodlot trof ook 
dit echtpaar toen het in 1944 door 
de Duitsers werd gedeporteerd 
naar Duitsland. Ze keerden na de 
oorlog niet meer terug. Later heeft 
Piet van den Bogaerts er gewoond, 
die onder het pseudoniem Walther 
Breedveld diverse streekromans 
heeft geschreven. Nu wonen daar 
al negen jaar Jovanca van Zweden 
en Martin Kers. Jovanca heeft de 
winkel met heerlijke Zoete Zaken.

Op nummer 63 heeft Jacques 
Goossens gewoond, gynaeco-
loog op het Elisabeth Ziekenhuis. 
In 1934 ging het pand over naar 
Gerrit Hendriks, hij was behanger 
en stoffeerder. De gerestaureerde 

muurreclame tegen de zijgevel 
herinnert daar nog aan. Nu woont 
daar Maarten Bastiaens met zijn 
gezin.

 Wil Verheggen
 Jaap van den Dries

De gerestaureerde tekst op de zijgevel.

Het dubbele woonhuis in de Tuinstraat.

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!

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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Dit jaar zijn er weer 16 deelnemers 
die, in twee poules, om de hoogste 
eer en de daarbij behorende tro-
fee gaan strijden. Vorig jaar mocht 
Hans van Bladel de wisseltrofee in 
ontvangst nemen en ook dit toer-
nooi zal hij zeker zijn best doen 
om zijn titel te verdedigen. Van 
de deelnemers van het vorige jaar 
doen alle spelers weer mee en ge-
ven zo aan er weer zin in te hebben.

De wedstrijdleiding, die tijdens de 
speeldagen in handen is van Jo van 
de Weegen, stelt het bijzonder op 
prijs dat ook wijkbewoners regelma-
tig als toeschouwer aanwezig zullen 
zijn. Voor iedereen die niet op de 
hoogte is van de puntentelling:
 

Driebandentoernooi In De Boomtak
Dit populaire biljarttoernooi wordt voor de 39ste keer gespeeld. 
Het start op maandag 9 januari 2023 en zal inclusief de finale-
wedstrijden, acht weken duren. De speelbeurten zijn steeds op 
maandagavond, de finalewedstrijden zullen gespeeld worden op 
vrijdag 3 maart.

De partijen worden in maximaal 
25 beurten gespeeld. De speler die 
in 25 beurten of minder het aantal 
haalt krijgt hiervoor 100 punten. 
De winnaar van de partij krijgt 
nog eens 10 punten daar bovenop. 

Indien beide spelers hun aantal ha-
len worden de 10 extra punten ver-
deeld en krijgen beide spelers 105 
punten. Voor die spelers die hun 
aantal niet halen geldt de pro-
centuele regeling. Als een speler  
bijvoorbeeld 8 caramboles moet 
spelen en er maar 6 haalt, dan 
wordt 6 gedeeld door 8. Zes achtste 
is 75% van 100, dus 75 punten. Het 
aantal punten dat behaald moet 
worden is bepaald door het resul-
taat van het voorgaande toernooi.

Door de medewerking van In De 
Boomtak zal ook dit toernooi ze-
ker slagen. Aan de finalewedstrij-
den 2023 zal mede door de onder-
steuning van diverse sponsoren, 
weer een feestelijk randje gegeven 
worden. Wij wensen iedereen hele 

fijne feestdagen en goede jaarwis-
seling en gezond 2023, en iedereen 
een heel prettig en succesvol toer-
nooi toe.  

 Tini van Poppel

Hans van Bladel neemt de wisseltrofee in ontvangst.
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Er gebeurt veel om de binnenstad klaar te maken 

voor de toekomst: de bouw van woontorens, het 

vervangen van kabels en leidingen en de aanleg 

van meer groen. Daarnaast wordt het steeds 

drukker. Er wonen meer mensen én er zijn veel 

bezoekers die komen shoppen of gezellig een 

hapje en drankje komen doen. Zeker nu de 

feestdagen eraan komen en de Frederikstraat, 

het Hendrikhof en de nieuwe Emmapassage open 

gaan. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het 

centrum nog steeds goed bereikbaar blijft! 

HOE GA JIJ OP EEN SLIMME MANIER NAAR DE 

BINNENSTAD VAN TILBURG?

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN 
BEREIKBARE BINNENSTAD

MET DE FIETS OF SCOOTER

Gezond, makkelijk en goedkoop. Stal de 

fiets gratis in de binnenstad (stalling Pieter 

Vreedeplein, Heuvel, Katterug of Concertzaal). 

Kom je met de scooter? Gebruik de extra grote 

scooterstalling bij de Concertzaal.

MET DE TREIN OF BUS

Parkeer de auto of fiets gratis bij treinstation 

Reeshof of Universiteit en neem de trein naar 

station Tilburg. Via het dwaalgebied loop je in 

ongeveer 10 minuten naar het centrum. Ook met de 

bus kom je makkelijk naar het centrum.

MET DE AUTO

Parkeer aan de rand van het centrum 

(parkeergarage Knegtel, max €8 per dag). 

In 10 minuten loop je via het dwaalgebied naar 

het centrum. Kies voor parkeergarage 013-Tivoli 

als je middenin het centrum wil parkeren. 

Tips om het je zo makkelijk mogelijk te maken

• Kom doordeweeks.

• Kom lopend of op de fiets.

•  Kom op koopavond (donderdag) en geniet  

van de nieuwe feestverlichting.

•  Hoef je niet in de binnenstad te zijn?  

Vermijd de stad met de auto.

MEER INFORMATIE WWW.TILBURG.NL/BINNENSTAD
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Vervangen kabels en leidingen: het einde is in zicht
Frank Martens lacht. Hij is toe aan de 19e versie van de planning  voor het werk aan de kabels en leidingen in de binnenstad. “Tot nu toe 
loopt alles goed. Maar dit is natuurlijk wel een grote klus. Er is hinder voor de inwoners, het verkeer en vooral ook voor de ondernemers.
Zij willen natuurlijk niet dat hun bedrijf of winkel slecht bereikbaar is.”

Verplicht
Netbeheerder Enexis vervangt alle oude gietijzeren gasleidingen in de 
binnenstad en ook in de rest van Tilburg. Dat zijn ze verplicht vanuit 
het Rijk. Vanaf 1 januari 2024 mogen dit soort leidingen niet meer in de 
grond zitten. Andere kabel- en leidingbeheerders grepen de gelegen-
heid aan om meteen ook andere werkzaamheden mee te pakken. Zoals 
het vervangen van een aantal waterleidingen door Brabant Water en de 
aanleg van glasvezel door KPN. Frank Martens is als projectleider vanuit 
de gemeente bij dit project betrokken. 

Communicatie
“De communicatie richting ondernemers en inwoners is een belangrijk 
punt”, vertelt Frank. “Als gemeente hebben wij natuurlijk niet de leiding, 
dat is Enexis. Het is hun taak om de inwoners te laten weten waar ze aan 
het werk gaan en hoelang dat duurt. Maar inwoners en ondernemers 
zien de gemeente vaak wel als de verantwoordelijke partij. Bij overlast 
kloppen ze bij ons aan. Ook daarom is de communicatie naar inwoners 
en ondernemers zo belangrijk. We hebben berichten in Stadsnieuws en 
op tilburg.nl geplaatst. Ook kunnen inwoners en ondernemers terecht op 
013infra.nl en ze kunnen op de hoogte blijven via de app Chainels. Voor 
grotere projecten organiseert Enexis informatieavonden. Daar sluiten we 
als gemeente bij aan om vragen te beantwoorden en uitleg te geven. En 
we werken nauw samen in de ‘werkgroep bereikbaarheid’. Daar zitten 
we met inwoners en ondernemers rond de tafel om te bespreken wat er 
moet gebeuren en waar we rekening mee moeten houden.” 

Groen
Bij elke straat die op de schop gaat, kijkt de gemeente ook wat er 
mogelijk is qua vergroening. In grote straten als de Willem II straat en de 
Stationsstraat wordt daarom waterberging aangelegd. Dat varieert per 
straat. De gemeente kijkt wat mogelijk is. En het kan niet altijd tegelijk 

met het werk aan de straat, omdat rekening gehouden moet 
houden met het plantseizoen.

De laatste loodjes
Eind 2023 moeten alle slechte gasleidingen zijn vervangen. Het werk 
aan de Nieuwlandstraat is voor de carnavalsvakantie klaar. Begin 
2023 start het werk in de Tuinstraat en daarna de Stationsstraat. 
Deze krijgt een vergelijkbaar aanzien als de Willem II straat. In 
januari wordt gestart met het vervangen van kabels en leidingen in 
de Heuvelstraat. Tussen de Nieuwlandstraat en de Willem II straat 
zijn de werkzaamheden beperkt tot een leiding van KPN. Dit is voor 
de carnavalsvakantie klaar. Tussen de Willem II straat en de 
Heuvelring duurt het werk tot eind mei 2023. Hier heeft het werk 
een vergelijkbare omvang als in de Nieuwlandstraat. De winkels 
blijven altijd bereikbaar. Bewoners en ondernemers in de straten 
krijgen vooraf informatie. 

Eind 2015 ging V&D failliet. Dit was de aanleiding voor een grote 
herontwikkeling van de binnenstad. Basis voor het plan was een com-
pacter winkelgebied. Primark werd gebouwd, de Frederikpassage ging 
open, er kwamen winkels onder het gemeentehuis, het dak ging van de 
Emmapassage en op 24 november is de laatste stap gezet met de ope-
ning van de Frederikstraat en het Hendrikhof. In 7 jaar is veel veranderd. 
Ook de komende 7 jaar gaat er weer veel gebeuren, met onder meer de 
ontwikkeling van de Parkring, de Koningswei en de Schouwburgring. 

(
Stadsforum: de bomen gaan de grond in
Voor het Stadsforum is het ontwerp klaar en is het werk begonnen. Het 
Stadsforum gaat ruimte bieden aan de markt, de kermis en andere 
evenementen. Auto’s rijden straks met maximaal 30 km/uur over 
1 rijbaan. Het Stadsforum wordt in de toekomst een stuk groener. 
Het eerste deel waaraan gewerkt wordt, is het Willemsplein. De sloop 
van de parkeergarage is klaar en tot mei 2023 wordt gewerkt aan de 
bestrating en het aanplanten van het nieuwe groen.  Aansluitend start 
de 2e fase van het Stadsforum. 

Binnenstad volop in ontwikkeling

GEMEENTENIEUWS
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Een totaaloverzicht van alle voorgestelde aanpassingen staat op 
tilburg.nl/cityring.

Heeft u vragen of wilt u reageren op de plannen? Stuur dan een 
mail naar cityring@tilburg.nl.

ONTWIKKELINGEN 
BINNENSTAD

Op de hoogte blijven over ontwikkelingen binnenstad
Op tilburg.nl/binnenstad staat veel informatie over de binnenstad. 
Via die pagina kunt u zich ook inschrijven voor de mailservice van 
de gemeente. Via platform Chainels kunt u ook op de hoogte blijven 
van de  ontwikkelingen in de binnenstad.   

Digitaal platform
Op Chainels staat een aparte pagina voor bewoners met 
interessante berichten over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, 
bouwplannen, evenementen of informatieavonden. Op Chainels 
staat geen reclame. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor Chainels door een mail te sturen aan 
info@binnenstadmanagementtilburg.nl. Met een e-mailadres en 
zelfgekozen wachtwoord kunt u ook inloggen op de gratis app. 

In de 2e fase wordt de cityring aangepast vanaf de Katterug tot de kop 
van de Schouwburgpromenade. Deze fase is halverwege 2024 klaar. 
Daarna verhuist de markt naar het Stadsforum. 

De derde en laatste fase van het Stadsforum gaat over een deel van de 
Schouwburgring. Hiervoor is nog geen ontwerp gemaakt. Meer info: 
tilburg.nl/stadsforum. 

Koningswei een stap dichterbij
Het Koningsplein wordt omgevormd tot de Koningswei. Een groen woon-
plein met een directe verbinding naar de Piushaven. Het plan gaat uit 
van veel groen (een grasweide, bloemenperken en bomen) op het plein, 
waarmee het centrum een extra stadspark krijgt. De parkeerplaatsen 
op het Koningsplein verdwijnen, de ondergrondse parkeergarage blijft 
behouden. Rond het plein komen twee nieuwe gebouwen met daarin 364 
appartementen. Meer info: tilburg.nl/koningswei. 

Vanaf januari maatregelen voor Parkring
In oktober 2021 besloot de gemeenteraad om de Cityring te gaan aan-
passen. Doel was om het doorgaande autoverkeer door het centrum te 
verminderen. Zo blijft het centrum bereikbaar voor het verkeer dat er 
echt moet zijn, zoals bewoners, ondernemers en bezoekers. Het 
ombouwen van de Cityring naar de Parkring gebeurt in de komende jaren. 

In verschillende planteams werken ondernemers, bewoners en gemeente 
aan ontwerpen voor de Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring en 
Noordhoekring. De voorlopige ontwerpen zijn begin 2023 klaar. Dan 
organiseert de gemeente samen met de planteams een informatieavond.

Wennen
Om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie, gaan er vanaf 
januari 2023 al diverse maatregelen gelden. 
•De eerste maatregel is dat de Bisschop Zwijsenstraat wordt losgeknipt 
van de Paleisring. Vanaf de Paleisring – Stadhuisplein is linksaf de  
Bisschop Zwijsenstraat inrijden dan niet meer mogelijk.
•Later in het jaar komt een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat. 
Vanaf de Koopvaardijstraat is rechtsaf slaan richting de Paleisring en de 
parkeergarage Koningsplein dan niet meer mogelijk. De parkeergarage 
Koningsplein en de Paleisring blijven bereikbaar via de route  
Broekhovenseweg - Piusstraat.
•De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en  
Noordhoekring worden volledig heringericht als een 30 km/u weg met 
één rijstrook. 
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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

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,

vandeburen.nl

Voor een goed
ontwerp hoef je  
niet ver te gaan. 
Dat doen wij wel.

Veemarktstraat 34
5038 CV Tilburg

 ontwerp@vandeburen.nl
 @ontwerpvandeburen
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De gezichten achter de vrijwilligers

Lieke is in het Elizabeth Zieken-
huis opgeleid als verpleegkundige 
en heeft als zodanig 23 jaar in het 
ziekenhuis gewerkt en daarna nog 
25 jaar als wijkverpleegster in de 
thuiszorg. Daarnaast heeft Lieke 
al meer vrijwilligerswerk gedaan. 
Om ervaring op te doen in het 
vrijwilligerswerk was haar motto: 
“Elke trein die langskomt moet je 
inspringen, en als het niet bevalt 
dan stap je weer uit”. We probe-
ren vervolgens samen op een rijtje 

Op een vrijdagmiddag ben ik te 
gast in het pas geopende Kessels 
Museum in de Stationsstraat en 
spreek met Lieke Luijbregts. Lieke 
is een van de 45 vrijwilligers die op 
een of andere manier betrokken 
zijn bij het museum. Zij is gast-
vrouw en ontvangt de mensen die 
het museum bezoeken.

Lieke is geboren en getogen in Til-
burg en is opgegroeid in de There-
sia Parochie. Tegenwoordig woont 
zij in de Stationsstraat, naast het 
museum. Ze heeft twee kinderen, 
een zoon die in Spanje woont en 
een dochter in Tilburg, die ook 
twee kinderen heeft.

te zetten waar Lieke als vrijwilliger  
allemaal ooit is ingestapt:
Ten eerste heeft ze via Contour-
deTwern mensen ondersteund bij 
licht administratief werk en met 
het doornemen van de post. In 
het begin voor 12 mensen, nu nog 
voor een persoon. Ook was ze via 
ContourdeTwern een zogenaamd 
'automaatje', door mensen die 
geen vervoer hebben thuis op te 
halen en ergens naar toe te bren-
gen. Daarnaast ook nog suppoost 
bij 'Park013', een galerie van kun-
stenaars aan het Wilhelminapark. 
En tot slot nu dus gastvrouw bij 
het Kessels Museum.
Lieke geeft aan dat ze het leuk 
vindt om voor mensen te zorgen 
en met allerlei mensen om te gaan. 
Ze wil nog graag benadrukken dat 
er weliswaar al veel vrijwilligers 
werken bij het Kessels Museum, 
maar dat het museum nog op zoek 
is naar vrijwilligers voor de techni-
sche werkplaats waar de muziek-
instrumenten gerepareerd wor-
den en voor de ICT-dienst. Voor 
de technische werkplaats wordt 
eventueel ook een leertraject aan-
geboden. Ook mensen die het leuk 
vinden om gastvrouw of gastheer 
te zijn, zijn zeer welkom, zodat het 
museum haar nu nog beperkte 
openingstijden kan uitbreiden.

  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. Deze keer maken we kennis 
met Lieke Luijbregts.

Vrijwilligster Lieke Luijbregts.

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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COLUMN THEO VAN IERSEL

FISTDAOGE

Vur dègger èèrg in hèt ist wir zovèr. De klèèn manne hèbbe vur Sien-
dereklaos wir enen hôop têekeninge gemòkt. Ze hèbbe de gruunten-
boer omzèt gegeeve dur daor de peeje te kôope om in der schuuntjes 
te lègge. Mar et waarener te wèèneg om er saanderendaogs dur hul-
lie moeder peejstamp van te kunne maoke. Dus nòg meer omzèt vur 
dieje meens. Èn naa dè ammel wir verbè is, stòn die aander fistdaoge 
vur de deur.

Ze noemenet wèl fistdaoge, mar is dè vur iederêen zôo? Kan iederêen 
meej die daoge de dinger doen diese gèère zon wille? Moeteme èèreges 
op bezèùnege om et ammel vur mekaare te krèège? Èn waor kèkte 
dan et irste naor? Want umdèt de lèste tèèd ammel zo duur gewòrren 
is, haawde opt ènd van oe selaares òf oe pesjoen nòg en paor daoge 
oover. Èn dè zèn in dees mònd nèt de daoge dieme de fistdaoge noeme, 
Kèrsmes èn Nuujaor.

De miste meense kèèkener wèl nòr èùt. Èn dè Kèrsmes onder aandere et 
fist vant Licht is, ziede dè dè op veul plòtse op en bepòlde menier wòrt 
òngegreepe. Sommegte hèùze wòrre dan van boove toe beneeje èn van 
binnen èn bèùte himmel ongekleejd meej lèmkes, slingers èn meer van 
die dinger, dietoe moete doen gelêûve dèt Kèrsmes is.
Ik vraog menèège dan wèl aaf, wòrter nie èèreges òn verbè gegaon. Die 
tweej fistdaoge wòrre ok vort aanders ingevuld. Mistentèèds staoter 
enen grôoten bôom meej bòlle, lèmkes èn slingers in de höskaomer. Mar 
en klèèn kèrstalleke meej en kiendje Jezus derin ziede bekaanst nèèreges 
mir. Wèl saome tèùs òf èèreges in en rèsteraant gòn eete èn nòdderaand 
op de baank gòn ligge om ene film te kèèke. Dès tòch gin saome Kèrsmes 
viere. Ge zot ok es òn oew buurvrouw òf oewen buurman, die daor 
allêeneg wont, kunne vraoge om op twidde Kèrsdag bè jullie en bèkske 
kòffie te koome drinke. Daormeej gifde die meense et wèèreme gevuul 
dèsser ok bèheure. Òndaacht vur mekaare dès Kèrsmes, saome, èn nie 
allêeneg ikke, ikke.

Kèrsmes is in de lôop van de jaore wèl aanders gewòrre. Den Advènstèèd, 
de vier weeke as vurbereiding op Kèrsmes, daorvan wit den grotsten 
hôop van ons niemer wè dè is. Ok de naachtmis, die om twaalef uure 
snaachs begos, kènneme niemer. Der is naa nog vur en haandjevol 
meense om zeuven uure saoves en Mis. Vruuger waar et ok de gewonte 
om meej hil de femielie, nò de naachtmis, saome te eete. En grôote pan 
meej knèèn int vèt, ston dan midden op tòffel, waordègge lèkker meej 
en sneej brôod in kos sòppe. Mar et fènste waar dègge saome waart.

Ok meej Nuujaor. Saome vant aaw int nuuw speule, meej wè drank èn 
eeten op tòffel. Doeget nòg marres ene keer èn kopt dees jaor es gin 
vuurpèèle waor de hille buurt laast van heej.

Dörrum meense laoteme perbeere om dees lèste daoge wè meer nòr 
mekaare te kèèke. Saome geniete, der zèèn vur mekaare. Èn dan nie 
allêeneg oe èègeste vòlk, mar ok die aander meense om oe heene.

Ik zo zègge: mòkter meej mekaare fèèn daoge van.

Houdoe war èn toe vòllegend jaor,
Teejooke

Gezond 
aan tafel

 Keukenbenodigdheden
• Blender

 Ingrediënten
Banaan chocolade smoothie
• 1 banaan
• 75 gram blauwe bessen
• 1 hand verse spinazie (ongeveer 40 gram)
• 1 el chiazaad
• 1 el ongezoet cacaopoeder
• 2 Medjoul dadels
• 100 ml ongezoete kokosmelk
• 100 ml ongezoete amandelmelk

Topping
1 tl cacao nibs en 1 tl kokosrasp

Gezonde Nutella smoothie
• 1 banaan
• ⅓ courgette
• 1 el suikervrije hazelnootpasta
• 2 el havermout
• 1 el ongezoet cacaopoeder
• 2 Medjoul dadels
• 200 ml ongezoete amandelmelk

Topping
10 gr gehakte walnoot en 10 rozijnen

Romige avocado chocolade smoothie
• ½ avocado
• ⅓ courgette
• 75 gram blauwe bessen
• 200 gram mango
• 1 el ongezoet cacaopoeder
• 1 el kokosbloesemsuiker of rauwe honing
• 200 ml ongezoete kokosmelk

Topping
1 el hennepzaad (voor extra eiwitten)

Chocolade smoothie met rode biet
• 1 banaan
• 1 rode biet
• ¼ courgette
• 1 el ongezoet cacaopoeder
• ½ tl kaneel
• 200 ml ongezoete amandelmelk

Topping
1 tl cacaonibs en 2 tl hennepzaad

 Bereiding
Doe alle ingrediënten in een blender  
en blend het geheel één minuut op  
de hoogste stand. Giet de smoothie 
in een glas of kom en voeg eventueel 
toppings toe. 

Lekkere en gezonde 
chocolade smoothies
 
Bij het woord ‘smoothie’ zal je misschien niet meteen aan chocolade denken, maar 
eerder aan een glas vol fruit en groenten. Het leuke van deze smoothies is dat ze het 
allebei bevatten! Alhoewel, eigenlijk zit er geen chocoade in, maar alleen de 
ongezoete cacao, het gezonde bestanddeel van chocolade. Deze smoothies zijn 
werkelijk verrukkelijk. En dat met alleen maar gezonde ingrediënten!

Eet smakelijk!

Bron: PuurFiguur Smoothies / Terry Schouten
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Het systeem is opgebouwd uit 
Cradle to Cradle kratten (100% 
gerecycled). Het systeem wordt 
door aannemersbedrijf Broeren 
Civil Solutions uit Tilburg, samen 
met New Urban Standard uit Am-
sterdam aangelegd. Het zorgt voor 
een groot waterreservoir dat water 
uit de omgeving opvangt en be-
schikbaar houdt voor de bomen 
wanneer de bomen water nodig 
hebben.

Erwin van Herwijnen van New Ur-
ban Standard licht toe: “Door de 
aanplant van groen en bomen in 
het centrum is het mogelijk het 
leefklimaat in de stad te veraange-
namen. Bomen verbruiken water 

Van Willemsplein naar Stadsforum
De metamorfose van Willemsplein naar het Stadsforum komt in 
een nieuwe fase. Eind november werd in enkele dagen een passief 
irrigatiesysteem aangelegd voor de toekomstige bomen op het 
plein.

en koelen de omgeving, zodat het 
een prettige plek wordt om te ver-
blijven. Op het plein zelf komt een 
divers assortiment van in totaal 20 
bomen, waar de grove den (Pinus 
sylvestris) de basis van vormt.”
Op diverse plekken in Tilburg 
rondom het stadhuis werd dit pas-
sief irrigatiesysteem al gerealiseerd. 
Onder andere in de Heuvelstraat, 
Stadhuisstraat, Hendrikhof en het 
Stadhuisplein voor het stadhuis. 
Ook aan de Willem II-straat heeft 
de gemeente een innovatieve en in-
tegrale invulling gegeven en groen, 
water en ondergrondse infra- 
struc tuur naast elkaar aangelegd. 
Je mag gerust zeggen dat Tilburg 
met deze innovatieve manier van 

aangepast en integraal waterma-
nagement, voorop loopt in Neder-
land en misschien wel meer dan 
alleen in Nederland.

Eerste laag plastic kratten Stadsforum.

Daarna kreeg ík de kans om mijn 
vragen te stellen. Sjef vertelt dat 
hij projectleider 'gezond en geluk-
kig ouder worden' was, maar om-
dat hij het contact met een groep 
mensen met een grotere diversiteit 
miste, greep hij de kans aan om 
hier in de Bomenbuurt zijn werk te 
kunnen uitbreiden. En met succes. 
Voor Dylan is de Bomenbuurt he-
lemaal nieuw en hij ziet vol interes-
se wat hier allemaal gebeurt.

Het tweetal vertelt dat ze zich eerst 
hebben verdiept in de geschie-
denis van In De Boomtak. Dat de 
wijk het wijkhuis zelf heeft over-
genomen vinden ze een teken van 
kracht, een kracht die ze in de wijk 
sterk aanwezig zien. Veel waarde-

ring hebben ze voor het vele werk 
dat door al die vrijwilligers gedaan 
wordt: het draaiende houden van 
In De Boomtak, de inzet voor de 
wijkraad en het beheer van het 
wijkgebouw. Sjef en Dylan hebben 
al een keer meegegeten op dins-
dagavond en hebben ook deelge-
nomen aan de ouderenmiddag.

Het is hun werkfilosofie om de 
krachten in de wijk te verbinden, 
om zo een nog hechter samenwer-
kingsverband te creëren. Ze proe-
ven daarvoor veel bereidheid. De 
wijk wordt ouder en veel ouderen 
zetten zich vrijwillig in en hebben 
aandacht voor mensen met de-
mentie. Dat was voor mij reden 
te suggereren om ook te proberen 

meer jongeren te betrekken bij het 
wijkgebeuren, want zonder deze 
groep is het moeilijk de toekomst 
in te gaan.
Omdat hun voorganger Rien van 
Breda al voor hun komst was ver-
trokken, moeten ze in deze ken-
nismakingsfase veel zelf uitzoeken. 
Iedereen die grote of kleine vragen 
heeft, wordt van harte uitgenodigd 
met Sjef of Dylan contact op te 
nemen. Zo willen ze de bewoners 
graag leren kennen.

Het was leuk om aan het eind van 
het interview te horen dat ze zich 
zeer welkom voelen en dat In De 
Boomtak een soort van thuis is 
voor de wijk. Sjef en Dylan, succes 
met jullie werk!

phone Sjef van der Klein: 06 105 406 78
phone Dylan Verbunt: 06 570 618 90

  Wil Verheggen
  Jaap van den Dries

Sjef en Dylan, de nieuwe buurtondersteuners
Per 1 november zijn Sjef van der Klein en Dylan Verbunt de nieu-
we buurtondersteuners voor onze Bomenbuurt. Reden genoeg om 
met hen ter kennismaking een praatje te maken, gezellig aan een 
tafeltje in buurthuis In De Boomtak. Maar voordat ik Sjef vragen 
kon stellen was hij me voor. Hij vroeg mij naar mijn achtergrond en 
waarom ik in de redactie zit. Dat is geen moeilijke vraag, want het 
is hartstikke leuk om in de redactie te zitten. Het is een superleuk 
team dat acht keer per jaar zijn schouders onder de wijkkrant zet.

Buurtondersteuners Dylan Verbunt en Sjef van der Klein.

+  Chris Oomes
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 Jaap van den Dries

 Jaap van den Dries

 Jaap van den Dries

 Chris Oomes

De redactie wenst 
iedereen sfeervolle 
dagen
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teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

Volwassenen die het jammer vinden dat ze nooit een 
blaasinstrument leerden bespelen, krijgen de kans 
om dat gemis op te heffen. De Muziek vereniging 
“De Nieuwe Koninklijke Harmonie” start in januari 
2023 met een nieuw project voor ‘Laatbloeiers’. 
Voor mensen, die eindelijk de stap zetten die ze al-
tijd al hadden willen doen: samen met gelijkgestem-
den lekker muziek maken.

Er is geen drempel: een muzikale achtergrond is niet no-
dig, net zo min als noten lezen. Samen muziek maken is 
gewoon hartstikke leuk. Spelenderwijs alles leren over 
mondzetting, de vingers op de juiste plekken en hoe hard 
of zacht je moet blazen. In het eerste Laatbloeiers project 
hebben we de deelnemers meteen in een orkestopstelling 
geplaatst en dat bleek een groot succes. Vandaar de start 
met een nieuwe groep in 2023.

Maandagmiddagen in de Stationsstraat
Op 9 januari organiseert de Muziekvereniging NKH een 
startbijeenkomst, waarbij men kennis kan maken met de 
andere ‘Laatbloeiers’, muzikanten van de Muziekvereni-
ging en de muzikale leiding. Er worden demonstraties ge-
geven en uiteraard kan men ter plekke proefblazen. Keus 
genoeg: trombone, dwarsfluit, hoorn, sax, bariton, tuba, 
bas, klarinet, e.d. Voorkeur voor een ander instrument? 
We zien het ruim. Samen bekijken we wat mogelijk is.

Aanmelden /meer weten?
Bel of mail naar Els Nienhuis: 
0611464179 of ecamnienhuis@gmail.com.  
Kijk voor meer info op www.harmonie orkesttilburg.nl  
of op onze Facebook of Instagrampagina.

Nooit te oud om  
te leren spelen

 Jaap van den Dries

 Jaap van den Dries

 Chris Oomes

 Lida Bos
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Wat wens jij de buurtbewoners toe? Schrijf een mooie wens voor de 
bewoners uit de wijk op de kerstbal en hang hem voor je raam! Wil je 
de bal ook versieren? Helemaal mooi. Op deze manier kunnen alle 
wijkbewoners de ramen gezellig versieren én steken we elkaar een hart 
onder de riem. Doe jij ook mee? 

ContourdeTwern en In De Boomtak wensen je fijne kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2023!

Kerstmis is een tijd van warmte en licht
In december blikken we terug. Op mooie en mindere momenten 
en tijden. Daarna een blik vooruit, plannen en dromen. Weer een 
heel jaar om ze uit te laten komen! 

Een groepje enthousiaste lezers 
komt om de zes à acht weken op 
maandagavond bij elkaar om on-
der de inspirerende leiding van 
taaldocent en boekenfanaat Jac-
ques Plettenburg een boek te be-
spreken. De leden van de groep 
kiezen samen welk boek er voor de 
volgende keer gelezen gaat wor-
den. Dat kan uiteenlopen van een 
klassieker tot eigentijds, de locaties 
variëren van Het Achterhuis tot 
Grand Hotel Europa en de schrij-
vers van Arthur Japin tot Murat 

Isik. De deelnemers beleven hier 
veel plezier aan. 

Je komt in aanraking met boeken 
die je misschien zelf niet geko-
zen zou hebben. Soms is dat even 
doorbijten, maar vaak levert het 
mooie nieuwe inzichten en leeser-
varingen op.

Lijkt dit je wel wat? Er is nog ruim-
te voor enkele nieuwe leden. Meer 
info: francis.huisman@wxs.nl    

  Francis Huisman

Leesclub bestaat 1 jaar
Een jaar geleden startte bij In De Boomtak een nieuw initiatief: 
Leesclub De Ontmoeting. Inmiddels zijn we al zes boeken verder. 


 

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 

We kijken ernaar uit om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te 
ontmoeten en gezellig samen het glas te heffen op een voorspoe-
dig, gezond en gelukkig 2023!

We hopen veel van onze wijkbewoners te kunnen begroeten!

Stichting Wijkraad De Noordhoek & 
Stichting Wijkcentrum In De Boomtak

Nieuwjaarsreceptie voor 
alle wijkbewoners
Om 2023 goed te laten beginnen wordt op zondag 8 januari 
van 15.00 tot 17.00 uur in ons wijkcentrum In De Boomtak 
een nieuwjaarsreceptie gehouden. 
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Maandag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42 14 88 75
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 - 42 14 88 75
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 - 42 14 88 75
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 - 42 14 88 75
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

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 - 81 59 53 16.

SuperKids
21 december 14:00-15:00 Kersthangers maken  €2,-
  15:00-16:00  Kerstslingers maken  €1,50
11 januari 14:00-15:00 Sleutelhangers maken  €2,-
  15:00-16:00 Lampjes knutselen  €1,50
18 januari 14:00-15:00 3D Dierenkunst  €2,-
  15:00-16:00 Muffins maken  €2,-
25 januari 14:00-15:00 Sportparcour  €2,50
  15:00-16:00 Fotolijstjes knutselen  €2,-

Superkids Kerstvakantie
26 december 13:00-15:00 Glitterzeepjes
    en chocokransjes maken  €6,-
27 december 12:00-13:00 Vuurwerkpijltjes knutselen  €2,-
28 december 10:00-12:00 Waxinelampjes maken & 
    decemberbingo  €3,50
  13:00-15:00 Glitterslijm maken en 
    spelparcours  €4,-
29 december 13:00-15:00 Gingerbread huisjes 
    en kerstkaarten maken  €4,-

Pubquiz 18+
30 december  19:30
27 januari  19:30

Nieuwsjaarsborrel voor de wijk
8 januari  15:00

Kinderdisco
13 januari

Peutergym
Iedere maandag en dinsdag 
10:00-10:45  voor kids 1,5 tot en met 3 jaar

Kleutergym 
Iedere woensdag 
16:00-17:00  Vanaf 11 januari voor kids 4 t/m 7 jaar

Dansles
Iedere donderdag 
15:30-16:15 HipHop kids 4 t/m 7 jaar
16:15-17:15 HipHop streetdance 8 t/m 12 jaar
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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!
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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!


