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Stenig Stadsforum wordt rap groener

Opvallend grote bomen, sommige zijn al 40 jaar oud.  Chris Oomes

Meer groen en minder steen in het centrum is weer een stuk 
dichterbij gekomen op het nieuwe Stadsforum. Daar plantte de 
gemeente net na de carnaval een vrolijke mix van 22 flink uit de 
kluiten gewassen bomen, om het eens zo stenige plein binnen een 
paar seizoenen een stuk groener te maken.

terug te dringen. De parkeergarage 
is vakkundig gesloopt en inmiddels 
wordt de boel opnieuw ingericht. 
Het Stadsforum is onderdeel van 
een grootschaligere aanpak om 
ook het Koningsplein en cityring 
aan te pakken. In april gaat ove
rigens een groot deel van de city
ring definitief naar één rijstrook. 
Vanaf dan worden de Heuvelring, 

Paleisring, Stadhuisplein, Schouw
burgring en Noordhoekring de
finitief een stuk smaller. In delen 
gaan deze straten op de schop en 
krijgen ze een volledig nieuwe in
richting, met meer groen, meer 
plek voor fiets en voetganger en 
dus minder voor de auto.

 Frank Vermeulen

Het Stadsforum is de sjieke nieuwe 
naam voor wat ooit het Willems
plein was. Je weet wel: waar de 
Maawmuur stond en bovenop een 
parkeergarage alleen maar plaats 

was voor vele vierkante meters 
lelijke stenen. Maar het is gelukkig 
al even beleid bij de gemeente om 
de boel in het centrum flink te ver
groenen en tegelijkertijd de auto 
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Even schrikken in de Schoolstraat

Bomenbuurt op de Kansenkaart

Kaalslag in de Schoolstraat.

Op veel plaatsen komt meer groen.

Er zijn informatiebijeenkomsten en bewonersbrieven geweest. Zelfs graffiti op de grond gaf aan dat er aan het 
groen gewerkt zou worden. Toch was het schrikken dat bijna alle bomen in de Schoolstraat gerooid werden. 
Omwonenden geven aan het heel jammer te vinden, de bomen waren eigenlijk het enige mooie aan de straat. 
 
Helaas waren de bomen ziek. Op twee na, die staan nog fier te wezen. De nu kale plekken krijgen weer 
nieuwe bomen en meer. Ook meer groen in de Vincentiusstraat, hier worden groenperken aangelegd. Alles 
ligt weer overhoop, maar het is voor het groene doel! De groenplannen in CentrumWest zijn te vinden op: 
www.tilburg.nl/gemeente/projecten/vergroenen-binnenstad

 +  Laurens Elzinga

We doen er nog een schepje bovenop en steken er een tandje bij. 
Het snelle groen langs de gevels en palen gaat aangevuld worden 
met het langzame groen van de bomengroep. Geïnspireerd door 
initiatiefneemster en klimaatburgemeester Lucy Bathgate doet de 
Bomenbuurt mee met de Buurtbomen Kansenkaart.

Op 4 februari was de aftrap in Hall 
of Fame, eigenlijk voor twee ande
re wijken, maar de Bomenbuurt 
wurmde zich ertussen. En gelijk aan 
de slag! Eind februari gingen de eer
ste buurtbewoners onder aanvoe

ring van Kees van Ham door de wijk 
op zoek naar plaatsen waar een 
grote of kleine boom kan komen te 
staan. De eerste tweehonderd groe
ne stipjes zijn op de kaart gezet! 
De gemeente beoordeelt de nieuwe 

plekken om te kijken of er geen lei
dingen of kabels in de grond in de 
weg zitten. Vervolgens worden de 
direct omwonenden bevraagd of ze 
een nieuwe boom ook zien zitten. 
En dan? Dan gaan we planten!

Ook een groen stipje op het oog? 
Je kan locaties aandragen via de 
website www.buurtbomen.nu 
of via het mailadres:
noordhoekgroener@gmail.com.

 +    Laurens Elzinga
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Even schrikken in de Schoolstraat

In een van de mooiste gebouwen 
van Tilburg, de Kromhoutkazerne, 
gaan we in gesprek met Ton van der 
Hagen, architect van ARCHISTAD. 
Voorheen werkte hij voor De  
Architectengroep Tilburg (DAT) en 
was hij medeverantwoordelijk voor 
het stedenbouwkundig plan van  
de locatie Kromhoutpark tot en 
met Regenboogpark.

Naamgever De Regenboog
Vandaag de dag klinkt het Regen
boogpark al snel als een politiek
correct park. Als een regenboog
zebrapad. Maar de naam verwijst 
niet naar de actualiteit, het is juist 
een verwijzing naar de geschiede
nis, het Tilburgse textielverleden. 
De geschiedenis van De Regen
boog begon in 1891 toen Bierens 
en Janssen een fabriek voor het 
verven van textiel begonnen aan 
de Bredaseweg. De naam van deze 
onderneming was Ververij en  

Wasserij De Regenboog. Vanaf 1918 
kwamen hier winkels bij in Tilburg, 
maar ook in Den Haag, Utrecht en 
Arnhem.
Met de crisis in de jaren dertig (de 
grote depressie) kwam een eerste 
dip in de textielindustrie. De oorlog 
zorgde nog voor opleving door mi
litaire orders, maar vanaf de jaren 
zestig ging het bergafwaarts met 
de textielindustrie. De Regenboog 
kende nog extra tegenslag vanwege 
een grote brand in 1971. Na overna
mes, en ondanks reorganisaties met 
gemeentesteun, sloot De Regen
boog in 1996 definitief de deuren.

En dat gele hek?
Het monumentale smeedijzeren 
hekwerk valt op: mooi, knalgeel en 
het leidt nergens naartoe. Van der 
Hagen: “Je zou denken dat dit het 
hekwerk van fabriek De Regenboog 
was, als verwijzing naar de vroege
re gebruiker van de locatie. Maar 

Nieuwe kleuren voor ons Regenboogpark?

Volop groenprojecten in onze wijk. Naast de initiatieven voor de 
hele wijk staan er ook een paar individuele projecten op het groen-
programma. Enkele bewoners hebben het idee om ‘iets’ met ons 
Regenboogpark te doen. Er wordt wat overlast ervaren, het parkje 
mag een onderhoudsbeurt krijgen en dan is er ook nog ruimte voor 
meer, nieuw groen. We duiken nu eerst in de geschiedenis van ons 
parkje. In de volgende editie de bewoners aan het woord.

dat klopt niet. Het komt van een 
andere textielfabriek.” Het was de 
toegangspoort van de wollenstof
fenfabriek van Pieter van Dooren. 
Deze fabriek stond aan de Hilvaren
beekseweg waar nu het Elisabeth
ziekenhuis staat. De sloop van de 
textielfabriek was zeer omstreden: 
veel Tilburgse tranen en zelfs een 
bezoek van de toenmalige Minister 
van Cultuur konden de sloop niet 
tegenhouden. Weinig veranderd in 
Tilburg.

Gebiedsontwikkeling met 
grondvervuiling
De vrijgekomen locatie na de sloop 
van De Regenboog was perfect 
voor nieuwe stedelijke ontwikke
ling. Maar er waren complicaties, 
de textielindustrie liet ook hier veel 
vervuilde grond achter. Volledig af
graven was onbetaalbaar, er werd 
een innovatief proces met continue 
persluchtinjectie en grondluchtex
tractie opgestart. De lucht kwam 
omhoog in het water. Wat dit pre
cies betekende voor de gezondheid 
was onbekend en dus moest er een 
hek omheen geplaatst worden. Dat 
werd het gele hekwerk dat er nu 
staat.
  

Participatie in de prijzen
Gemeente Tilburg gaf DAT op
dracht om een stedenbouwkundig 
ontwerp te maken en landschapsar
chitect J. van Summeren ontwierp 
het Regenboogpark. Ton van der 
Hagen blikt terug: “Voor het ont
werp hebben we vanaf de eerste 
dag met alle partijen om tafel geze
ten. Wat vandaag de dag een om
gevingsdialoog wordt genoemd. Zo 
hebben we ervoor gezorgd dat de 
ontwikkeling aansloot bij wat er al 
was en wat de buurt nog wilde. We 
wilden een gevarieerd woningaan
bod zodat verschillende mensen in 
deze wijk kunnen wonen. We heb
ben de Kromhoutlocatie met de 
Bomenbuurt verbonden door de 
aanleg van de Coba Ritsemastraat. 
En er was veel behoefte aan ‘kijk 
en beweeggroen’. Dit heeft Jan van 
Summeren met het Regenboog
parkontwerp vormgegeven. Als je 
nog meer wilt weten over de ge
dachte aan de zichtbare lijnen en de 
inrichting moet je zeker hem nog 
eens interviewen.” Het team van 
ontwerpers en architecten hebben 
verschillende internationale prijzen 
gewonnen voor deze gebiedsont
wikkeling. "Een geslaagd project 
waar overheid, ontwikkelaars en ge
bruikers erin geslaagd zijn van een 
nachtmerrie een droom te maken."

Twintig jaar later
In 2003 is het Regenboogproject 
opgeleverd. Nu twintig jaar later is 
het nog steeds een mooie locatie in 
onze wijk. Maar een opknapbeurt is 
wel nodig. Enkele bewoners hebben 
initiatief genomen om na te denken 
over de toekomst van het park. Ton 
van der Hagen: “Natuurlijk veran
dert alles met de tijd, maar ik hoop 
wel dat eventuele aanpassingen 
recht doen aan de geschiedenis van 
de locatie en de architectonische 
waarde."

Kijk voor meer feiten, filmpjes 
en foto’s over De Regenboog op:  
www.datarchitecten.nl,
www.regionaalarchieftilburg.nl 
en www.bedrijfsboektilburg.nl

 Laurens Elzinga

Het ontruimde Regenboogterrein ligt klaar voor bebouwing.  De Architectengroep Tilburg
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De gezichten achter de vrijwilligers

de familie Van Dooren, waarvan 
het gerucht rondgaat dat Willem II  
daar in het familiegraf begraven 
ligt. De foto’s maken duidelijk dat 
er veel werk te doen is.

Volgens Hetty is het schoonma
ken van de graven makkelijk uit te 
voeren. Ze heeft dan ook het initi
atief genomen om hiermee aan de 
slag te gaan en heeft een oproep 
gedaan om voor dit werk vrijwilli
gers te vinden. Voor het repareren 
en restaureren zijn wel vakmensen 
nodig. Voor restauraties moeten 
lange procedures gevolgd worden 
voordat er toestemming en geld 
is! Parochie De Goede Herder is 
als eigenaar van de begraafplaats 
verantwoordelijk voor het onder
houd en de restauratieaanvragen 
bij de dienst voor Rijksmonumen
ten, waar veel graven, gezien hun 
leeftijd en status, onder vallen.

Na een oproep in wijkkrant De 
Noordhoek en het Stadsnieuws 
heeft zich een tiental vrijwilligers 
gemeld om elke eerste zaterdag
morgen van de maand mee te 
helpen bij het schoonmaken en 
verrichten van kleine reparaties 
onder leiding van de medewerkers 
van Stichting Funerair Erfgoed. Af
hankelijk van de weersomstandig
heden is Hetty dan samen met een 
groepje vrijwilligers aan het werk. 
“In mijn uppie had ik dit nooit 
kunnen bereiken.“ Inmiddels heeft 
het initiatief van Hetty al navolging 
gekregen op de begraafplaatsen 
van Parochie Heuvel, Broekhoven 
en Goirke/Hasselt.

Mensen die het leuk vinden om als 
vrijwilliger mee te helpen zijn op 
zaterdagmorgen altijd welkom en 
kunnen zich melden bij Hetty via 
wijkcentrum In De Boomtak.

 Clemens Audenaerd

Sinds een aantal maanden is een 
groep van ongeveer tien vrijwil
ligers regelmatig op de zaterdag
ochtend te vinden op de begraaf
plaats aan de Bredaseweg. Deze 
“Begraafplaats ’t Heike”, zoals deze 
plek officieel heet, bestaat sinds 
begin 19e eeuw. En is, zoals in een 
uitgave van Stichting Wijkraad 
Noordhoek over deze begraaf
plaats staat, een tijdscapsule die 
sinds 1811 een dwarsdoorsnede 
weergeeft van alle rangen en stan
den die ons voor zijn gegaan.

Veel van de graven verkeren in 
slechte staat door verwaarloosd 
onderhoud. Vaak vanwege het 
ontbreken van nazaten van de 
overleden personen. Circa drie 
jaar geleden heeft Hetty Boom het 
initiatief genomen om in samen
spraak met de Stichting Funerair 
Erfgoed deze begraafplaats onder 
handen te nemen. Vooraf had ze 
uitgezocht wie de eigenaar is en 

welke rol de gemeente heeft. Hetty 
is nauw betrokken bij de Noord
hoek. Zij is geboren in de wijk 
Korvel, maar woont inmiddels al 
40 jaar in de Boomstraat met man 
en kinderen, die inmiddels het huis 
uit zijn. In haar werkzame leven 
was Hetty administratief mede
werker bij CZ, en daarna heeft ze 
ook nog bij een uitgeverij gewerkt.

Hetty is ongeveer vijf jaar geleden 
in de wijkraad begonnen. Aanlei
ding waren de perikelen rondom 
een onroerend goed kwestie in 
de Boomstraat. Via de wijkraad 
en een rondleiding op de begraaf
plaats is ze in contact gekomen 
met de Stichting Funerair Erfgoed 
en heeft toen besloten om een 
boekje te maken over de "Begraaf
plaats Noordhoek", zoals deze in 
het in 2019 verschenen boekje ge
noemd wordt. In het boekje staan 
foto’s van graven van bekende Til
burgers, zoals Marietje Kessels en 

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 Hetty Boom.

De vrijwilligers van begraafplaats 't Heike.   Chris Oomes

Ken je iemand uit de wijk (Noordhoek- Centrum/West) die zich  
als vrijwilliger inzet? Laat het weten, dan neem ik contact op  

voor een gesprek! Mail naar: c.audenaerd@kpnmail.nl.

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 karakteristieke Tuinstraat heeft bijzondere panden. Naast de 
drie rijkmonumenten en zeventien gemeentelijke monumenten 
telt het veel panden met bijzondere elementen en historie. Je 
ziet er de geschiedenis van Tilburg. Het zijn panden waar vroeger 
kooplieden, winkeliers, vrije beroepen, zoals architecten, artsen 
en het ambtelijke kader woonden. Nu richten we onze blik op 
nummer 82.

Het pand van de veilingmeester Jan Devenijns

Gemeentelijk monument op de hoek Langestraat Tuinstraat.

Fraai versierde steunen en pilasters.

le fabrieksstad, zoals de toenmalige 
burgemeester Vonk de Both 25 jaar 
later schreef.

Blomjous bouwde voor het vei
linghuis een omvangrijk pand op 
de hoek van de Tuinstraat met de 
Langestraat, toen Langepad ge
noemd. Het bouwwerk heeft een 
etage met daarboven de zolder
verdieping. Aan de Tuinstraatzijde 
zien we twee brede, getoogde eta
lagekozijnen met een rechte om
lijsting, ieder gedragen door twee 
bijzondere fraai gedraaide pilasters 
met aan de onderkant wijnran
ken, gegoten door de toenmalige 
ijzergieterij Van der Schoot uit de 
Tuinstraat. Dezelfde pilasters zien 
we aan beide zijden van de ingang 
van de winkel Kunstlicht Design 
aan de Nieuwlandstraat 12. De eer
ste verdieping heeft vier getoogde 

kozijnen onderling verbonden met 
een hardstenen band.

Aan de Langestraat heeft het pand 
drie etalagekozijnen, ook met een 
strakke omlijsting. Deze worden 
gedragen door houten strak uitge
voerde pilasters. Met twee smallere 
getoogde kozijnen loopt het pand 
nog iets door. De etage heeft zeven 
getoogde kozijnen. De ingang van 
het pand is gesitueerd op de hoek 
van het pand. Boven de getoogde 
ingang zien we een fraai balkon, 
gedragen door twee versierde steu
nen. Het balkon is iets gebogen, met 
aan weerszijden een korte brede 
pilaar, met iets kleinere pilastertjes 
daartussen. Het balkon is zilver ge
verfd, de vraag is of dit origineel is.

Devenijns heeft niet lang geno
ten van zijn bouwwerk, hij stopte 
in 1904, waarna woning inrichter  
G. Hendriks er tot 1934 zijn winkel 
had. Tot 1980 waren er verschillen
de meubelzaken gevestigd, waarna 
het pand werd verkamerd, zoals 
meer panden in de binnenstad is 
overkomen.

 Wil Verheggen

  Jaap van den Dries

Het pand op nummer 82 is ge
bouwd als veilinghuis met woning, 
magazijnen en kantoor voor vei
lingmeester Jan Devenijns in 1899. 
André Blomjous (18401914) was 
de architect. Voor fabrikanten en 
andere ondernemers bouwde hij 
vooral bedrijfsgebouwen, zoals de 
paraplufabriek van Gimbrère in de 
Fabriekstraat. Blomjous was ook 
medeoprichter van de Ambachts 
en Industrieschool aan de Spoor
laan (nu Natuurmuseum) en zat 
vanaf 1881 lange tijd in de gemeen
teraad.

Ook Jan Devenijns liet zich niet on
betuigd in het Tilburgse. Met ande
re vooruitstrevende stadsgenoten 
richtte hij in 1907 de nieuwe club 
“Tilburg Vooruit” op. Het doel van 
deze club was het bevorderen van 
"Vreemdelingenverkeer en de al
gemene Welvaart van plaatselijke 
Neringen, Handel en Nijverheid”. De 
club verleende medewerking bij de 
organisatie van muziekconcoursen, 
sportdemonstraties, volksfeesten 
en andere grote bijeenkomsten. 
Daardoor had Tilburg niet langer 
de uitstraling van een rokerige vui
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Door het delen van ervaringen en persoonlijke verhalen kunnen we 
meer te weten komen over de verschillende processen rondom de-
mentie. Op die manier werken we mee aan het dementievriendelijk 
maken van onze wijk. Een van die verhalen komt van Lena, die graag 
het verhaal wil vertellen van haar zus Corrie.

Weet mijn zus nog wie ik ben?

Lena is zelf 75 jaar en haar zus is drie 
jaar ouder. Lena is getrouwd met 
Kees en Corrie met Wim. Ze heb
ben allebei kinderen. De twee zus
sen zijn samen opgegroeid met hun 
broer Peter, die qua leeftijd precies 
tussen hen in zit. "We zijn samen 
opgegroeid en hebben een fijne 
jeugd gehad. We woonden in de 
wijk Hasselt. Mijn zus en ik sliepen 
samen in een groot bed." De vader 
van Lena en Corrie was accountant. 
Het geloof speelde een belangrijke 
rol in het leven van het gezin en veel 
christelijke feesten werden samen 
gevierd. "We hadden een hechte 
band met elkaar", vertelt Lena.

"In de tijd dat corona ons land in 
de greep had ging mij iets opval
len aan Corrie. Het hele gebeu

van afscheid en om haar daar alleen 
achter te moeten laten.

Corrie zit nu in Padua en Lena gaat 
een keer per week bij haar op visite. 
“We praten vooral over vroeger. Ze 
maakt een hele blije en tevreden in
druk en we hebben een hele warme 
relatie. Ik weet niet zeker of ze mij 
nog als zus herkent. Ik zie wel dat 
ze langzaam verder achteruit gaat. 
Ook omdat ze te weinig prikkels 
vanuit de omgeving krijgt. Overdag 
zitten ze in de huiskamer naar de tv 
te kijken, meestal naar André Rieu.”

Na bijna een jaar in Padua voelt Cor
rie zich daar thuis en slaapt ze goed 
en eet zelfstandig, maar Lena vraagt 
zich af hoelang dat nog duurt en is 
bang voor verdere achteruitgang. 

ren rondom het virus ging geheel 
aan Corrie voorbij. Ze wilde geen 
mondkapje op en stuurde mij drie 
kerstkaarten, terwijl andere fami
lieleden en kennissen helemaal 
geen kaart kregen van haar. Ze be
gon zich ook slecht te verzorgen en 
had ook geen levensvreugde meer. 
Haar man werd er verdrietig en on
rustig van."

Corrie is toen begonnen met de 
dagopvang in De Hazelaar, eerst 
een dag per week, daarna twee en 
toen ging het vrij snel naar drie da
gen per week. Vorig jaar Pasen is ze 
naar verzorgingshuis Padua gegaan. 
Haar kinderen brachten haar weg. 
Haar man wilde niet meegaan. Hij 
durfde haar niet weg te brengen. 
Hij zag erg op tegen het moment 

“Is dit nu wat je wenst om oud te 
worden? Ik zou het zelf niet zo wil
len. Ik vind het heel verdrietig om 
dit mee te maken."

 Clemens Audenaerd

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

Rubensplein 25 
5025 ND Tilburg
013 542 26 59
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Het Kerkpad is terug. Tilburg heeft enkele mooie steegjes. Niet 
veel, een paar. Een van die mooie steegjes is het Kerkpad. Sinds 
het pand van Primark in 2018 op het Stadhuisplein verscheen, is 
het steegje terug van weggeweest. Veel veranderde in dit deel van 
het centrum, met Stadscafé Meesters als stabiel herkenningspunt.

Dit historische stukje Tilburg werd 
door de moker van burgemees
ter ‘Cees de Sloper’ totaal weg
gevaagd. Behalve de gebouwen 
rechts op de foto. Stadscafé Mees
ters en de naastliggende gebou
wen bleven gespaard. De panden 
links op de ansicht, zoals metaal
handel Bressers, verdwenen. Tot 
2018 stond aan de Stadhuisstraat 
een vaag jaren 70 gebouw. Ook 
een groot kunstwerk annex vijver 
moest wijken. De Zwarte Doos 
werd gestript en verbouwd tot het 

huidige Stadhuis. Het totale straat
beeld veranderde hier toen de Pri
mark verscheen.

In het pand waar nu Stadscafé 
Meesters is gevestigd waren de 
afgelopen 130 jaar behoorlijk wat 
ondernemers actief. Tot 1890 was 
er hier een kaarsenfabriek van 
Bressers gevestigd. In menig kerk 
in Tilburg brandde het Heilig Licht 
met kaarsen uit deze fabriek. Het 
pand brandde af en Bressers be
gon in 1890 opnieuw. Begin 1900 

namen de (klein)kinderen de zaak 
over. Het assortiment van kaarsen 
werd uitgebreid met hippe koffie 
en thee. Er ontstond een moderne 
kruidenierswinkel.

Vanaf de jaren 50 kreeg het pand 
andere bestemmingen, zoals een 
antiekwinkel en sigarengroothan
del. Misschien kennen mensen 
nog wel de witgoedhandel ‘Magic’ 
die in voor die tijd supermoderne 
apparaten en witgoed verkocht. 
Meer mensen kunnen zich res
taurant De Gouden Zwaan herin
neren. Ook zo’n begrip in Tilburg, 
in die tijd dan, want het is al weer 
even geleden dat het befaamde 
chique restaurant in ‘94 haar deu
ren sloot. Daarna kwam Stadscafé 

Meesters in het pand, tot op he
den een bekend adres in het cen
trum voor een drankje en uit eten.

In april 2018 opende de Ierse bud
getketen Primark haar deuren. Met 
meer dan 200 mensen personeel, 
44 paskamers, vier verdiepingen 
en een interieurafdeling staat deze 
vestiging in de top 5 van grootste 
Primark vestigingen van Neder
land.

 +   Chris Oomes
De ansicht (1966) van Regionaal 
Archief Tilburg.

Kerkpad. Links op de ansichtkaart zie je Metaalhandel Bressers. Ook nog net zichtbaar Firma Heffels groothandel in rijwielen. Het pand rechtsachter op de ansicht is nu Stadscafé 
Meesters. Alle panden links zijn gesloopt en daar staat nu het gebouw van Primark.

Groeten uit de wijk, vroeger en nu



8  |  Wijkkrant De Noordhoek

Boven de sneeuwpop staat het woord "glibber".  Paul Pelle

Het hangt er niet altijd een hele 
week, soms heeft Paul al eerder zin 
in een nieuw woord.
Paul: “Daar word ik blij van, als 
mensen even inhouden of stilstaan 
en een glimlach op hun gezicht 
krijgen. Het zorgt voor een stukje 
verbinding met andere mensen 
door zoiets simpels als één woord. 
Dat is soms nog het lastigst, om het 
te beperken tot één woord."

Woord op het bord
Het idee heeft Paul geleend van een 
vroegere collega in het onderwijs. 
Die had iedere week een nieuw 
woord waar de klas dan wat bij kon 

verzinnen, een leuke manier om 
creativiteit en fantasie te stimule
ren. Paul: “Ik wilde wat leuks doen 
met de voortuin zodat er altijd wat 
te zien is. Een moestuintje voor de 
kinderen, een groot hart gevloch
ten van takken waar we met kerst 
lampjes in hebben gehangen, pom
poenen rond Halloween, eieren en 
paashazen straks. Toen ik het bord 
met een hele bak letters kreeg, ont
stond het idee van het woord van 
de week.” Mensen zijn overigens 
welkom om een suggestie voor een 
woord in de brievenbus te doen, 
wie weet komt jouw woord op het 
bordje.

Interactieve voortuin
In Pauls voortuin staan ook potjes 
op een tafeltje met een donker
bruine vloeistof, een soort wor
men pokon, die mogen mensen 
meenemen voor hun plantjes. “Ik 
heb een wormen percolator, een 
grote bak met gft waar wormen 
in leven, met een bodem met ga
tjes waar vloeistof doorheen kan. 
De wormen eten het gft, plassen 
en poepen de resten uit en dat 
loopt in de bak eronder. Hartstikke 
vruchtbaar voor planten.”

Pseudepigrafisch
De woorden die uitverkoren wor
den om op het bordje te komen, 
zijn in drie categorieën te verdelen. 
Het kan iets actueels zijn, zoals de 
week dat er een sneeuwpop op hun 
bankje zat met het woord ‘glibber’ 
erboven. Of vorige week toen hun Als een auto langzaam langs rijdt en de chauffeur ingespannen 

naar hun raam kijkt, glimlacht Paul Pelle. Weer een voorbijganger 
die nieuwsgierig is naar het woord van de week. Want voor het 
raam bij Eikstraat nr. 40 hangt een bordje met ‘het woord van de 
week’. Deze week is het “lentekriebels”.

Paul Pelle en zijn kinderen.   Han van den Berg

oudste kind jarig was en het woord 
‘negen’ op het raam prijkte. Paul 
houdt ook van leuke Tilburgse 
woorden, soms gecombineerd met 
actualiteit, maar het kan ook ge
woon een leuk woord zijn dat hij 
tegenkomt, zoals ‘meepesaant’. Of 
het is een mooi woord dat hij nog 
niet kende en waar iedereen drie 
keer naar moet kijken om het goed 
te lezen, vervolgens de telefoon er
bij pakt om op te zoeken wat het 
betekent. ‘Pseudepigrafisch’ en ‘ge
sequeneerd’ zijn daar mooie voor
beelden van. Paul heeft ze voor me 
opgeschreven, geen idee hoe ik dat 
moest spellen…

Zin in een glimlach? Fiets of wan
del of rijd eens een stukje om door 
de Eikstraat!

 Fransje ter Doest

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
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Wijkcentrum 
In De Boomtak 

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

 013-5430920
 office@deboomtak.nl

De Eetery kookt

Elke dinsdag 
na de middag
Het begint om 17.30 uur, reserveer nu!

In januari vorig jaar kwam er eindelijk een einde aan de corona-
periode. Dat bood voor 2022 alle mogelijkheden om te laten zien 
waarvoor het Spoorpark is bedoeld: een park voor jong en oud, 
een park dat verbindt, uitdaagt en verrast. Zo staat in het Jaarver-
slag 2022. Alle evenementen konden zich verheugen in een grote 
belangstelling, fijne sfeer met positieve reacties.

Het Spoorpark vol ambitie voor 2023

Aan het succes dragen de vrijwil
ligers veel bij. De groep van on
geveer 150 vrijwilligers werkt per 
team, daarin kunnen ze ervaringen 
uitwisselen en wensen kenbaar 
maken. Door deskundige voorlich
ting wordt de kwaliteit verhoogd. 
Niet alles lukt even goed. De vrij
willigersclub “Groenclub” heeft 
langs het hekwerk aan de spoorzij
de klimplanten gezet, maar helaas 
sloeg heel veel niet aan. Verder is 
er alles aan gedaan om in het voor
jaar de bezoekers volop te laten ge
nieten van een groen en bloemrijk 
Spoorpark.  

Veilig en schoon
Veel aandacht is en wordt besteed 
aan een veilig en schoon park. 
De hoeveelheid zwerfafval werkt 
soms frustrerend bij de groep prik
kers, maar het “pakjezakje” ini
tiatief gaat daar hopelijk in 2023 
verandering in brengen. In 2022 
was er meer last van graffiti. Re
gelmatig wordt de graffiti verwij
derd. Bekladding door graffiti bij 
de skatesportafdeling van de Ur
ban Sport is lastig te verwijderen, 
omdat hierdoor de beschermende 
laag kan worden beschadigd.

Gastvrij
Heel positief is dat er met tevre
denheid wordt teruggekeken op 
2022. Van de vele activiteiten span
de Spoorpark LIVE de kroon. Het 
was een gigantisch succes, waarbij 

een speciale buurtavond werd ge
organiseerd voor de omwonenden 
die er gastvrij werden ontvangen. 
Vermeldenswaard is ook dat het 
Spoorpark voor het onderwijs een 
goede uitvalsbasis is geworden. Er 
waren activiteiten variërend van 
een sportdag, meester of juffen
dag of introductiedagen van het 
nieuwe schooljaar. Zelfs de officië
le ontvangst van Sinterklaas vond 
er plaats.

Nieuw gras
Fijn dat het park zo goed ge
bruikt wordt en echt zijn plaats 
heeft gekregen in de Tilburgse 
gemeenschap. Intensief gebruik 
vereist echter ook goed onder
houd. Het grasveld gaat dit jaar 
voor een deel flink op de schop, 
het volgend jaar het andere deel. 
Het streven is gedurende het ge
hele jaar een mooie grasmat te 
hebben. Zoals ieder heeft kunnen 
zien is het gras aan de boulevard
zijde in slechte staat. Daar wor
den extra zandlagen aangelegd, 
waarbij via extra drainage het 
hemelwater in de vijver terecht 
komt. In het talud wordt extra 
veel bloemenmengsel ingezaaid 
om zo een mooie groenbeleving 
te krijgen.

De Remise
De overkapping heeft een nieuwe 
naam en een mooi schuifhekwerk 
gekregen. Zo ontstaat een grote 

multifunctionele ruimte met aan 
de achterkant drie kleinere ruim
tes, die onder beheer geopend 
kunnen worden. In 2023 zijn er 
weer volop evenementen gepland. 
Sla de website er maar op na. Een 
topper is weer Spoorpark LIVE van 
2325 juni.

Dit prachtige park kan duidelijk 
niet zonder zijn vrijwilligers, inclu
sief het bestuur. Juist dit bestuur 
heeft nieuw bloed nodig, omdat 
de voorzitter Johan Dunnewijk 
na al zijn goede diensten dit jaar 
aftreedt. De huidige secretaris 
Anita de Haas neemt zijn functie 
over, waardoor er een vacature 
ontstaat voor de functie van se
cretaris. Geïnteresseerden wor

den verzocht met het Spoorpark 
contact op te nemen. Zo blijft het 
Spoorpark in beweging.

 Wil Verheggen

Spoorpark wordt omgeploegd om grasveld in te zaaien.  Chris Oomes

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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Ontwikkelingen binnenstad 2023

Stadsforum
Het grote, nieuwe stadsplein van Tilburg is een prettige plek om te 
verblijven, met ruimte voor de weekmarkt en evenementen. Op het 
Willemsplein zijn 22 bomen geplant en de bestrating wordt nu afge-
werkt. De oplevering van deze 1e fase is in mei. Daarna volgt het gebied 
tussen Katterug en Schouwburg. Dat start met  de aanleg van kabels en 
leidingen. 

Minder verkeer Parkring
De gemeente werkt hard aan een aantrekkelijke en bereikbare 
binnenstad met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers, 
waar het prettig wonen en winkelen is. De tweebaansweg (Cityring) 
verandert in een verblijfsgebied waar de auto te gast is (Parkring: 1 
rijbaan/30 km/uur). Autoverkeer flink beperken is dan noodzakelijk. 
Vanaf maart/april is linksaf slaan vanaf de Paleisring richting de 
Bisschop Zwijsenstraat verboden. Om sluiproutes te voorkomen, wordt 
de Oude Dijk ook afgesloten voor doorgaand verkeer. Later dit jaar volgt 
het rechtsaf verbod bij de Koopvaardijstraat, waarbij auto’s niet meer 
rechtsaf de Piusstraat mogen inrijden. Het aantal voertuigen gaat terug 
van 18.000 naar 8.000 per dag. Zo blijft de binnenstad goed bereikbaar 
voor verkeer dat er echt moet zijn. 

Ontwerp Koningswei
Als de markt verhuist naar het Stadsforum komt er ruimte voor iets 
nieuws op het Koningsplein. De parkeergarage blijft; daar bovenop 
komt de Koningswei: een groene tuin. De uitwerking van de plannen is 
in 2023. De uitvoering start volgend jaar. 

Stationsstraat 
In de Stationsstraat biedt het vervangen van de gasleiding kans om ook 
maatregelen te nemen voor het klimaat. Er komt een nieuw riool en er 
komen ondergrondse kratten die regenwater opvangen en vasthouden. 
Door kabels te verleggen ontstaat ruimte voor een groenstrook met 
bomen. Het werk start in mei en loopt door tot in 2024. De Vijfsprong is 
geen onderdeel van het werk; de Noordstraat, Tuinstraat en Nieuwland-
straat blijven bereikbaar. 

Kabels en leidingen
Dit is het laatste jaar van het vervangen van gasleidingen. Na de 
Heuvelstraat en de Tuinstraat zijn de Stationsstraat, de Korte Heuvel en 
het laatste deel van de Spoorlaan aan de beurt. 
Meer informatie op 013infra.nl 

Ondergrondse afvalcontainers
Alle bewoners binnen de Parkring gaan over op ondergrondse afval-
containers. Een deel van de locaties is besloten en voor een deel vindt 
nog nader onderzoek plaats. Zodra alle locaties bekend zijn, ontvangen 
bewoners een brief.  

Meer informatie over de ontwikkelingen op tilburg.nl/binnenstad 
Hier kunt u zich ook inschrijven voor een mailservice. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen 
(bart.van.dalen@tilburg.nl of 06-158 818 23).

Save the date
Dag van de Binnenstad 
Op woensdag 31 mei organiseert de gemeente een ‘Dag van de Binnen-
stad’. U kunt tussen 16 en 18 uur of tussen 19 en 21 uur binnenlopen 
in het Stadhuis om u te laten informeren en mee te praten. U kiest zelf 
onderwerpen die u interessant vindt; van parkeren tot vergroenen en 
van Parkring tot Stadsforum. Aanmelden kan door een mail te sturen 
aan lia.karel@tilburg.nl met vermelding middag of avond.  

Dag van de Spoorzone  
Op zondag 4 juni staat de Spoorzone in de schijnwerpers. De onderne-
mers gooien hun deuren open en organiseren activiteiten. De gemeente 
en ontwikkelaars praten u bij over toekomstige ontwikkelingen. De Hall 
of Fame, de Koepelhal en de Wagenmakerij staan in het teken van Urban 
Sports. Laat u verrassen door de ondernemers, de architectuur en de 
grootse plannen. Wilt u op de hoogte blijven van het programma, stuur 
dan een mail aan spoorzone@tilburg.nl

Op de hoogte blijven 
Op tilburg.nl/binnenstad staat veel informatie. U kunt zich hier ook 
aanmelden voor de mailservice van de gemeente. 

Artist impression: Stadsforum

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 

LANTAARNPAAL STUK? 

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

Een rondje met de buurtpreventie
“Je leert anders kijken naar je omgeving”

Op een koude avond in december lopen Alex en Birgitt een rondje 
door de wijk: “Dat doen we altijd, één of twee keer per week, weer of 
geen weer. Al is het met dit weer wel rustiger op straat.” Dat wil niet 
zeggen dat er niks te doen is voor het team van buurtpreventie. Ze ko-
men eigenlijk altijd wel iets tegen. We liepen een rondje met ze mee.  

Alex vertelt wat buurtpreventie inhoudt: “Wij letten op de dingen waar 
andere mensen misschien aan voorbij lopen. Zo kijken we of er op de 
stoep fietsen verkeerd staan of liggen, die zetten we dan aan de kant. 
En of er poortjes of zelfs voordeuren openstaan. Daar hebben we een 
‘voetstap’ voor: een soort flyer in de vorm van een voetafdruk die we 
kunnen achterlaten. Zo kunnen mensen zien dat buurtpreventie is 
geweest. En hopelijk letten ze de volgende keer dan beter op.” 

Vaste adressen
Al lopen de vrijwilligers geen vast rondje, er zijn wel wat adressen en 
plekken die extra in de gaten worden gehouden. Birgitt licht toe: 
“Er zijn hier in de wijk een paar coffeeshops, waar drugstoeristen op 
afkomen.” Op het moment dat ze dit vertelt, stopt er een Belgische 
auto, waar Birgitt even naar blijft staan kijken. Als vanzelf krijgt ze de 
vraag: “Is er een probleem?” en zo kan ze een praatje aanknopen. Even 
later vertelt ze: “Soms maken die chauffeurs nogal rare capriolen, na 
een bezoekje aan de coffeeshop. Ze keren midden op de weg, of staan 
verkeerd geparkeerd. Als er echt problemen zijn, geven we dat door 
aan de beveiliger. Zelf gaan we nooit tot actie over. Die beveiliger ko-
men we vervolgens tegen, bij de coffeeshop zelf. Ook met hem maken 
we een praatje, terwijl we opwarmen bij zijn straalkacheltje.” 

Oranje jas
Heel gemoedelijk eigenlijk, allemaal. “Het is ook een fijne buurt” zegt 
Alex, die hier al heel zijn leven woont: “En iedereen herkent je aan de 
oranje jas. Ze snappen dat dat ergens voor staat, het geeft een status. 
Mensen weten dat ze je aan kunnen spreken. Zoals laatst in het Spoor-
park, toen er jongeren waren gezien met een Domino’s fiets, die zeker 
niet van hen was. Dan seinen wij de wijkagent in, en die is er binnen 
een paar minuten.” 

De wandeling gaat verder langs het monument voor Marietje Kessels. 
Daarna stuiten we op een verkeersopstopping. We kijken even toe, 
maar de chauffeurs spreken elkaar aan en het lost zich vanzelf op. Ook 
het Spoorpark nemen we mee op de route, en iedereen die we 

tegenkomen groet vriendelijk. Er is nog een fietser zonder licht, die 
door Birgitt daarop wordt aangesproken. Ze zegt lachend: “Je leert door 
dit werk anders kijken naar je omgeving. Je ziet veel meer, let beter op. 
En hoe meer mensen dat hebben, hoe beter. Zo houden we de wijk 
samen veilig en schoon.” 

Aanrader
Als coördinatoren zijn Birgitt en Alex de link tussen de vrijwilligers en de 
wijkagenten en handhaving. “De vrijwilligers koppelen bijzonderheden 
aan ons terug, zodat wij het bij politie en gemeente kunnen neerleg-
gen. Het loopt allemaal prima zo, al zouden we nog wel iets meer 
vrijwilligers kunnen gebruiken. We zijn nu met z’n twaalven, maar met 
15 tot 20 man zijn we beter verzekerd van een goede bezetting. En ik 
kan het van harte aanraden: het is gezellig, je blijft op de hoogte, leert 
veel mensen kennen en je leert heel veel nieuwe dingen over je wijk. 
Bovendien is een uurtje buitenlopen ook nog gezond.”

Heb je nog vragen misschien, of opmerkingen die kunnen bijdragen aan 
de veiligheid van onze wijk, of wil je het team versterken, dan kun je 
een berichtje sturen naar noordhoekpreventie@gmail.com.

www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

Berichten over 
uw buurt

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 

De vrijwilligers van buurtpreventie Noordhoek.
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Bij de gemeente kunnen huiseige
naren een geveltuintje aanvragen. 
Eens per jaar worden ze gratis(!) 
aangelegd. Het aantal per jaar is 
echter beperkt, je komt al snel op 
de wachtlijst. Heel erg jammer, de 
geveltuintjes zijn een makkelijke 
manier om snel meer groen te re
aliseren.

Aangemoedigd door onze nieu
we wijkwethouder heeft een klein 
werkgroepje de afgelopen vrijdag
middagen de handschoen opge
pakt. Carry, Charlotte, Nathalie, 
Laurens en Wouter hebben zich als 
doel gesteld een kilometer nieuw 
groen te realiseren in de Bomen
buurt.

Werkgroep Groene 
Bomenbuurt
We willen het simpel en praktisch 
houden: geen gezever, alleen maar 
groen. Met z’n allen langs de deu
ren met de vraag of de huiseige
naar een gratis geveltuintje wil 

krijgen. Al heel wat vrijwilligers 
hebben zich hiervoor aangemeld. 
In het weekend van 25 en 26 maart 
overspoelen we de Bomenbuurt. 
We hopen dat alle deuren open
gaan en alle kale gevels vergroend 
kunnen worden!

De Groene Boodschap, deur 
voor deur
Dit is een project dat al een aantal 
jaren door de gemeente en grond
bedrijf Paulissen wordt uitgevoerd. 
De geveltuintjes worden gratis 
aangelegd: tegels en geel zand wor
den verwijderd, er komt wortel
doek en zwart zand in, een randje 
eromheen, aanvegen en klaar is 
het. Je hoeft er niet eens voor thuis 
te zijn! Alleen het beplanten moet 
je zelf regelen.

Groene muren, groene palen
Daarnaast willen we ook alle ge
schikte lantaarnpalen laten be
groeien. Hiervoor is al ervaring 
opgedaan door Stichting Stads

Een kilometer geveltuintjes in de Bomenbuurt

In navolging van de Pilot Omgevingsplan gaat de Bomenbuurt 
nu echt aan de slag met het groen in de buurt. Handjes uit de 
mouwen, groen in de grond! Wat gaan we doen? We gaan langs 
alle deuren, langs alle buren om geveltuintjes en ander groen te 
stimuleren. Ja, ook bij jou!

de stoplichten bij de Watertoren. 
Hiervoor is het alleen nodig dat 
iemand af en toe een emmertje 
water geeft als het heel warm is. 
Makkelijk zat, moeilijker wordt het 
niet.

De stenen die uit de  achtertuin 
gaan,  kan je laten ophalen  door 
een tegeltaxi. De gemeente Tilburg 
haalt tegels en klinkers (geen zand) 
op doordeweekse dagen gratis op 
in april en mei. Aanmelden voor  
1 april is verplicht en kan via  de   
website: duurzamertilburg.nl.

 +    Laurens Elzinga
bomen en enkele palen staan al 
mooi in het groen. Bijvoorbeeld bij 

De mannen van Paulissen, sneller klaar dan je koffie kan zetten!


 

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 

Meedoen?
Weet je al zeker dat je een 
gevel tuintje of lantaarn groen 
wilt? Of een middagje mee  
langs de deuren om het groen  
te promoten? Mail dan naar: 
noordhoekgroener@gmail.com. 
En open vooral de deur 
op 25 en 26 maart!
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www.vleutenderix.nl
Iedere uitvaart bijzonder

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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Vogeltjes in de Bomenbuurt

Eind januari was het weer zover: tijd voor de jaarlijkse tuinvogel-
telling. Deelnemers tellen dan één keer een half uur de vogels in 
de tuin of op het balkon. De eerste telling was 19 jaar geleden, 
ondertussen doen ruim 170.000 mensen mee: het grootste bur-
gerwetenschappelijke project van Nederland.

De 74 deelnemers uit de Noord
hoek telden totaal 619 vogeltjes. 
In onze wijk staan de huismus, 
houtduif en koolmees in de top 
drie. De vrolijk zingende merels 
op nummer vier. En mijn favoriet, 
het parmantige roodborstje op de 
tiende plaats.

Ga je deze lente aan de slag in je 
achtertuin of met een geveltuin
tje en wil je hiermee ook je favo
riete vogeltje helpen? Check dan 
de tips van de vogelbescherming. 
Per postcode kun je nagaan welke 
vogels er voorkomen en hoe je die 
kunt helpen. Je kunt als je wilt acht 

keer per jaar een seizoensgebon
den advies in de mail krijgen.

Denk aan het juiste voer in de win
ter, een passend huisje in de lente 
of de juiste planten in de zomer. De 
tips zijn aangepast aan de plek van 
je tuin, de afmeting van je balkon 
en uiteraard je favoriete vogeltje. 
In mijn kleine stadstuin plant ik dit 
jaar een rode meidoorn voor mijn 
allerkleinste vriendjes. Een mooie, 
maar klein te houden boom met 
bloesem voor de bijen en stekels 
voor de schuilende vogeltjes.

 Laurens Elzinga

Het parmantige roodborstje.   Vogelbescherming Nederland

Proost op het nieuwe jaar

 

Gezond 
aan tafel

 Ingrediënten (2 pers) 
500 gr winterwortel
300 gr pastinaak
3 teentjes knoflook
100 gr verse gember
300 gr runderbavette
2 eetl honing
2 eetl Kikkoman soyasaus
zeezout en zwarte peper
extra vierge kokosolie

Gezonde maaltijd hoeft 
niet duur te zijn
 
De ingrediënten voor dit recept Winterwortel en Pastinaak zijn echt groenten van dit 
seizoen. Ze komen uit de buurt en hebben dus weinig vlieguren gemaakt. Bavette is 
natuurlijk het puikje van de buik, maar kan eenvoudig vervangen worden door 160 
gram rundergehakt. Of voor vegetariërs door 200 gram in reepjes gesneden tempeh, 
of 4 eieren. Geitenkaas kan ook, die hoef je niet te bakken, maar dan verkruimel je 100 
gram naturel geitenkaas over de beetgare groenten.

 Bereiding
Schil de pastinaken en de winterwortels.
Snijd de pastinaken en de wortels in kleine blokjes.
Verhit een lepel kokosolie in een braadpan of koekenpan.
Bak de pastinaken en wortels circa 10 minuten, totdat de groenten beetgaar zijn.

Pel de knoflook en verwijder de schil van de gember.
Snijd ook de knoflook en gember in kleine stukjes.
Bak in een andere pan de bavettereepjes, knoflook en de gember.
Naar wens rood, medium of gaar.
 
Voeg het vlees toe in de andere pan met de groenten.
Voeg nu de honing en de sojasaus toe, met naar smaak zwarte peper.
Roer alles goed door.
Dien het gerecht op in twee diepe borden.

Eet smakelijk! Bron: PuurFiguur Winter afslankplan 2023

Check alle informatie over vogeltjes in jouw achtertuin op:
www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
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Hèdde wèlles dur êen van de straoten in de wèèk gelôopen òf dur et 
Spoorpark, nòdèt wiekènt waar? Èn hèdde onder dè lôope wèlles nòr 
de grond gekeeke èn nie rèècht verèùt? Èn hèdde dan gezien wènne 
grôoten hôop zôoj dètter ooveral leej? 

Doeget marres ene keer, dan gaode oewèège schaome dègge daor lopt. 
Bèùle, aander pepier, plèstik beekers èn flèskes, siegrèttepeuke, kaawgum 
die ooveral op straot wèggegoojd wòrt èn òn oew zoole blèèft plèkke, 
blikskes èn allemieniejem bèkskes, plèstik tasse, mar ok glas, schèèreve 
òf kompleete flèsse. Ge hoeft mar êen straot op èn neer te lôope òf en 
stukske in de buurt vant Spoorpark èn ge koomet ammel teege.

Mar gelukkeg zènner enen hôop meense die dè derèège òntrèkke. Die 
gòn bekaanst èlleken dag op pad meej enen grèèper èn enen grôoten 
afvalzak, gemonteerd op en bodschappekèrke, om dè zwèèrfvèùl op te 
rèùme. Int Spoorpark ist himmòl al goed gereegeld. Daor hèdde en grôote 
groep van bekaanst 15 meense die perbeere om ons Spoorpark zo zèùver 
meugelek te haawe. Èn dès nôodeg. Iedere mèèrege lôope ze rond meej 
zonne grèèper èn enen afvalzak. Ze gòn dan oprèùme wè meense hèbbe 
laote ligge, nòdèsse daor int park gewist zèn om derèège te vermaoke. 
Saome wè voeballe, en pötje badminton speule, poelieje int waoter, de 
Kempentoren beklimme èn lèkker piknikke. Want eete wòrter heel veul 
gedaon int Spoorpark èn dè vèène die prikkelateurs dan smèèreges wir 
trug bè hil den afval die nie in de konteeners gegooid is, mar gewoon op 
de grond is aachtergelaote. Stèlt oewèège es veur, as dè nie opgerömd 
wier èn ge wot dan smiddags meej oew kènskènder daor gaon speule èn 
piknikke, dègge dan in de zooj terèèchte zut koome van de meense dieter 
daogs tevurre han gezeete. Dès dan ok de eer te nao van die prikkelateurs 
vant Spoorpark, die zörregen er wèl veur dèt park nètjes bègehaawe wòrt. 

Mar bèùten et park zènner ok nòg de straoten in de wèèk, die dur 
zörgzaome meense begehaawe wòrre. De ‘stille krachte’ zodde ze kunne 
noeme. Ge heurt ze nie, ge ziet ze allêeneg mar meej dere grèèper èn 
deren afvalzak langskoome. Èn tis nôodeg wèsse doen. Zeekers int 
wiekènt. In de fietsstraote vanöt et sèntrem richting de bèùtewèèke 
ziede dan allerhaande verpakkinge van eete op straot ligge. Piezadôoze, 
somtèds nòg meej en stuk der in, plèstik frietbèkskes, flèskes en blikskes 
in alle maoten èn sorte, èn nòg veul meer van dieje troep. Et wòrt ammel 
zomar wèggegoojd, swèls dètter ooveral in die fietsstraote afvalbakke 
staon. En hêel klèène moejte, mar et wòrt nie gedaon. Zo dè mistal jong 
volk, derèège daor te grôot vur vuule, asse saome nòr hèùs rijje? 

Mar gelukkeg zènner dan die meense dieter derèège wèl zörrege om 
maoke. Èn dieter smèèreges wè vruuger vur opstaon ommer vur iederêen, 
ok vur diejen hôop meense dieter derèège niks van òntrèkke, tòch wir en 
schôon opgerömde straot van te maoke.

Dörum meense, agge swèls iemes ziet meej zonne grèèper èn enen 
afvalzak, gift ze dan en grôot komplemènt. Want dès et minste wègge 
kunt doen èn ze verdienenet. 

Ôoh jè, wieste gullie dèt 18 mèrt opschôondag is int hille laand? Doeter 
òn meej!

Houdoe war, 
Teejooke       

“Meghan heeft in de afgelopen an
derhalf jaar veel tot stand gebracht 
bij In De Boomtak”, aldus het be
stuur. “Door een scala aan activi
teiten heeft zij andere doelgroepen 
weten te bereiken en daardoor veel 
meer reuring gebracht, en voor 
meer omzet gezorgd. Met name 
kinderen en hun ouders weten ons 
wijkcentrum nu veel beter te vin
den. Ook de pubquiz en de Eeterij 
hebben een nieuw elan gekregen. 
Wij zijn Meghan zeer erkentelijk 
voor haar enorme inzet.”

Op meer dan twintig verschillen
de locaties brengen musici muziek 
van Bach ten gehore. De concerten 
worden verzorgd door professio
nele musici, studenten van diverse 
muziekopleidingen zoals Fontys 
AMPA en leerlingen van Factorium 
Cultuurmakers. Er wordt een route 
ontwikkeld die door het Dwaalge
bied loopt. In het Kessels Museum 
is de muziek van Bach te horen op 

diverse tijden. Dus check op tijd het 
programma online en laat je verras
sen! Meer info: kesselsmuseum.nl

 Anja Eijkemans

Het bestuur heeft zich natuurlijk 
al gebogen over de vraag hoe ze 
in deze koers verder kunnen gaan. 
Per activiteit wordt naar een oplos
sing gezocht, in overleg met andere 
partners. Meghan zal na een over
dracht als vrijwilliger bij bepaalde 
activiteiten betrokken blijven, zo
als de pubquiz en de kinderdisco. 
De stagiaires blijven de komende 
maanden nog beschikbaar.

Meghan, bedankt voor je inzet!

 Eugenie Verschuren

Vertrek Meghan bij In De Boomtak

Happy Bachdag Tilburg

Meghan van den Heuvel stopt vanaf maart met haar werkzaamhe-
den als projectleider activiteiten voor wijkcentrum In De Boomtak. 
Ze vertrekt omdat zij elders een andere uitdaging heeft aangenomen.

Voor de tweede keer wordt op de geboortedag van Johann  
Sebastian Bach in Tilburg de Happy Bachdag gevierd! Zo zal de 
hele stad op 21 maart in het teken van de muziek van Bach staan. 
Ook het Kessels Museum in de Stationsstraat zet die dag de deuren  
wagenwijd open.

In het midden Meghan tussen stagiaires en Superkids.   Jaap van den Dries 

COLUMN THEO VAN IERSEL

ZWÈÈRFVÈÙL,  
LAOTET NIE LIGGE
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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

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?
 
Let op: Vanaf 1 maart gaat het aanmelden voor de activiteiten 
die vallen onder Superkids (4 t/m 12 jaar) via de telefoon en mail van 
wijkcentrum In De Boomtak: 013-5430920 of info@deboomtak.nl

SuperKids
Aanmelden kan tot 13.00 uur op de dag van de activiteit
22 maart 14:00 – 15:00  Vogelhuis maken   €1,50
  15:00 – 16:00  Bloemenveld maken  €2,00
29 maart 14:00 – 15:00  Lente wol takken   €1,50
  15:00 – 16:00  Springdieren maken  €1,50
5 april 14:00 – 15:00  Paaskonijn maken  €1,50
  15:00 - 16:00  Paasmand maken van eierdoos  €2,00
12 april 14:00 - 15:00  Handdieren maken  €2,00
  15:00 - 16:00  Pennenhouder maken  €1,50
19 april 14:00 - 15:00  Koningsdag slingers maken  €1,50
  15:00 - 16:00  Koningsdag kroon maken  €2,00

Kinderdisco
10 maart 18:30  Lente Disco met diner (6 t/m 12 jaar)  €3,50 

Pubquiz
Elke laatste vrijdag van de maand: 31 maart en 28 april

Vrijdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
11.30 - 12.30 Pilatus- en stretchoefeningen
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

Vertrek Meghan bij In De Boomtak

Happy Bachdag Tilburg
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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!


