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INHOUD: 

“We zijn het beste dans-

land ter wereld”, stelt 

Jacques van Meel, directeur van de 

Tilburgse Dansacademie. Hij pleit 

voor dwarsverbanden met andere 

kunsten en instellingen. Het begin is 

er: de Dansacademie vormt binnen-

kort een integraal onderdeel van het 

nieuwgebouwde kunstcluster.

8

Met een ‘Temple of 

Dreams’ om te feesten, een 

panna-toernooi en G-voetbal wordt 

het komende FIFA Wereldkampi-

oenschap voetbal tot 20 jaar door 

Tilburg aangegrepen om de stad als 

sportstad op de kaart te zetten. Maar 

hoe zit het met de kaartverkoop?

14

Duurzaamheid en milieu 

zijn niet meer zo hot als tien 

jaar terug, maar krijgen als onderdeel 

van andere beleidsterreinen nog 

steeds veel aandacht. We kijken eens 

rond en zien windmolens, aardgas-

bussen, enthousiaste ondernemers 

en een toonaangevend internationaal 

congres.

De rubriek Binnenkijken 

bij Tilburgers kijkt dit keer 

ook heel graag naar buiten, vanuit 

het appartement in Westpoint, de 

hoogste woontoren van Nederland. 

Geen tuin om te onderhouden, maar 

wel een klassiek interieur en zowel 

valse als échte Appels aan de muur.
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In eerdere nummers had ik het er 

al over. Tilburg Magazine wil meer 

van de stad worden. Stadspro-

motie is iets wat je samen doet, 

met zoveel mogelijk partijen in de 

stad. Een blad dat vooral bekend 

staat als ‘spreekbuis van de ge-

meente’ doet daar te weinig aan 

mee. We zijn inhoudelijk om ons 

heen aan het kijken; laten vaker 

mensen uit de stad aan het woord. 

Nu is het tijd om ook de stijl aan 

te passen. Als blad van de stad 

hebben we aansluiting gezocht 

bij de stadsstijl, gekenmerkt door 

de stoere T. Het blad oogt een 

stuk vlotter en moderner, wij zijn 

er zeer tevreden over. Voortaan 

vormt Tilburg Magazine een uit-

hangbord voor de stadsstijl. 

Qua inhoud verandert er niet zo heel veel in Tilburg 

Magazine. We blijven ons richten op een breed publiek, 

van zakelijke lezers tot landelijke politici en inwoners 

van Tilburg. Die brede mix aan lezers is herkenbaar aan 

onze vaste onderwerpen: bedrijfsleven, overheidsbeleid 

en ontspanning.

Wel hebben we een aantal accenten verlegd. De stad 

profileert zich steeds meer als cultureel bolwerk. Tilburg 

Magazine verandert mee, met aandacht voor de Dans-

academie, een bijzonder stuk architectuur, een kunste-

naar die exposeert op de burgemeesterskamer en een 

culturele tip van Hein van Oorschot. Ook onze culinaire 

rubriek is veranderd, en beter geïllustreerd. Bovendien 

opent het blad voortaan met een nieuwe rubriek: Kort 

en Krachtig! Opvallend Tilburg-nieuws krijgt daar een 

prominente plek. 

En ons gevoel over het nieuwe gezicht van Tilburg Maga-

zine? Dat T-woord op de omslag van dit nummer: Trots. 

Dat is veelzeggend. Trots op Tilburg. En zeker ook trots 

op dit nieuwe Tilburg Magazine.

Frank Claus, hoofdredacteur

TROTS
Uithangbord

Trots op 
Tilburg, en 
trots op dit 
nieuwe Tilburg 
Magazine
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BEGLUUR HET PIETER 
VREEDEPLEIN! 
Midden in het centrum van Tilburg wordt hard 

gewerkt aan een nieuw stuk stad. Als alles 

volgens plan verloopt is het nieuwe Pieter 

Vreedeplein in het voorjaar van 2007 klaar. Het 

plein krijgt een bioscoop met zeven zalen, een 

grote parkeergarage met 800 parkeerplaatsen, 

ruim 100 appartementen en natuurlijk veel 

nieuwe winkels, waaronder een vestiging van 

MediaMarkt. 

Op dit moment maken twee grote kranen het 

plafond van de parkeerkelder. Zodra dit plafond 

gereed is, wordt zowel onder de grond als boven 

de grond verder gewerkt. Ook de bouwplaats is 

dus al een interessant stukje stad. Het werk is 

live via de webcam te volgen! 

www.tilburg.com/pietervreedeplein 

KORT EN 
KRACHTIG!

FEESTELIJKE PRIJS 
VOOR DE KERMIS 
Tilburg is bekend om z’n kermis, de grootste 

van de Benelux, met ieder jaar meer dan een 

miljoen bezoekers. Extra mooi is dat Tilburg nu 

ook de ‘Nederlandse Kermisprijs 2004’ heeft 

ontvangen. Jan Boots van de Nederlandse 

Kermisbond, die de prijs komende zomer zal 

uitreiken aan kermiswethouder Hans Janssen, 

vindt dat Tilburg het goed voor elkaar heeft. 

Boots: “Er is gekeken naar onder meer het 

aanbod van attracties, de uitstraling van 

de kermis, de promotie-inspanningen en de 

samenwerking tussen gemeente en exploi-

tanten.” Hans Janssen is in z’n sas met de 

feestelijke prijs. “Dit is een erkenning om 

ontzettend trots op te zijn. Ik weet dat de ker-

misbond zeer streng is in het toepassen van 

haar beoordelingscriteria. Daarom is dit zeker 

een groot compliment voor al diegenen die 

zich voor het evenement inzetten. De kermis-

exploitanten, alle mensen die betrokken zijn 

bij de organisatie, alle Tilburgse ondernemers 

die werk maken van de extra sfeer op de vele 

terrassen. Samen maken we dat bijzondere 

evenement, samen krijgen we daar landelijke 

waardering voor.”

De Tilburgse kermis vindt plaats van vrijdag 

22 juli t/m zondag 31 juli. De kermis zal dit 

jaar opnieuw verrassen, want enkele grote 

attracties komen op een andere plaats te 

staan. Zo verhuist het reuzenrad, sinds jaar 

en dag op de kop van het Piusplein, naar het 

NS-plein. 

FOTO: Beeldveld ©

FOTO: Het Inventief
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NIEUWS? LAAT ’T WETEN!

Deze nieuwe rubriek is bedoeld voor interessant 

nieuws over Tilburg. Vanuit het bedrijfsleven, vanuit 

de Tilburgse sportwereld, uit de onderwijssector en 

ga zo maar door. Heeft u nieuws of iets opvallends te 

melden, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht, 

mail dit dan naar de redactie van Tilburg Magazine. 

O ja, de bijzonderste nieuwtjes maken als eerste 

kans op vermelding in deze rubriek. 

Laat van u horen! Het mailadres is 

info.tilburgmagazine@tilburg.nl 

KINDEREN DE BAAS 
OP DE NIEUWSTE 
SCHOOL?
Eind februari presenteerde De Nieuwste School 

zich voor een gehoor van honderden belang-

stellende ouders en kinderen. De boodschap 

van directeur Tom van Kleef was helder: “De 

Nieuwste School gaat hoe dan ook in augustus 

van start.” De Nieuwste School is een middel-

bare school vanuit een compleet ander concept 

dan we gewend zijn. Geen roosters, geen klas-

lokalen met vaste klassen en mét een aanbod 

dat vraaggestuurd is. Van Kleef: “De leerlingen 

zijn degenen die het aanbod bepalen. Zij geven 

aan wat hun leervraag is. In steeds wisselende 

groepjes krijgen zij vervolgens onderwijs van 

een expert, mentor of tutor. We gaan het dus 

echt anders aanpakken. Dit initiatief is het 

eerste dat uit de koker van een schoolbestuur 

komt. Dat is uniek in ons land.” 

Volgens Van Kleef draait het allemaal om het 

weer terugkrijgen van de motivatie bij middel-

bare schoolleerlingen. “De geest is uit de fles 

in Nederland. Onderwijsvernieuwing is nodig. 

Het schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs 

kreeg bij de gemeente Tilburg (Tilburg is ook de 

thuisbasis van OMO, red.) de handen op elkaar. 

Daarom hebben we met Tilburg een convenant 

ondertekend.” De belangstelling is enorm. Van 

Kleef is daarover blij verrast. “Maar uit de 

vragen die mensen stellen, blijkt dat men toch 

vooral inhoudelijk geïnteresseerd is. Het gaat 

niet om het nieuwtje, het gaat echt om belang-

stelling voor een onderwijsvorm die antwoord 

geeft op vragen waar mensen dagelijks mee te 

maken hebben. We zijn écht een alternatief.”

‘GEEN RUIMTE VOOR 
KLEINE LETTERTJES’ 
In Tilburg komt veel van de grond. De meest 

opvallende initiatieven zijn duidelijk her-

kenbaar aan het T-logo. Op initiatief van de 

gemeente, maar gelukkig ook steeds vaker op 

initiatief van organisaties in de stad en het 

bedrijfsleven, zorgt de T-stadsstijl voor een 

stoere en moderne uitstraling. Onlangs stuurde 

burgemeester Vreeman een brief naar alle 

Tilburgse bedrijven over de stadspromotie en 

de Tilburg-T. Daarin stonden bijvoorbeeld de 

T-visitekaartjes genoemd. Een bedrijf of een 

individuele ondernemer die zich ambassadeur 

van Tilburg voelt, kan tegen kostprijs visite-

kaartjes laten maken in de T-stijl. Opvallend 

kenmerk van de felgekleurde kaartjes is dat 

iedere ‘afzender’ z’n eigen slogan, lijfspreuk 

of statement over de stad Tilburg erop kwijt 

kan. Zo liet Kick van der Poll, directeur van 

Interpolis weten: ‘In Tilburg is geen ruimte voor 

kleine lettertjes!’

Ook is er inmiddels een eigen site met infor-

matie over de Tilburgse promotie-aanpak en de 

stadsstijl. Daar staan allerlei voorbeelden op 

van T-producten. Kijk daarvoor op 

www.tilburg.info/stadsstijl 

FUJI INVESTEERT IN 
OFFSETPLATEN 
Wie Fuji zegt, zegt Tilburg. Eén van de grootste 

productievestigingen buiten Japan bevindt zich 

in Tilburg. Fuji geeft er werk aan zo’n 1.400 

mensen. Het bedrijf is weer volop in ontwikke-

ling. Woordvoerder Erik Martens: “Aan de ene 

kant zie we dat de productie van filmrolletjes 

afneemt, omdat steeds meer mensen digitale 

foto’s maken. Aan de andere kant groeit de 

vraag naar digitale offsetplaten, een ander 

product van ons. Qua omzet zijn offsetplaten 

inmiddels het tweede product van Fuji Tilburg, 

na fotopapier.” In het najaar van 2006 opent 

het bedrijf een tweede productielijn voor digi-

tale offsetplaten. Met de bouw van de nieuwe 

lijn is een investering van ruim 40 miljoen euro 

gemoeid. Deze tweede lijn zal zo’n 25 nieuwe 

arbeidsplaatsen opleveren. Deze vacatures 

zal Fuji Tilburg intern invullen. Martens: “Deze 

investering en uitbreiding is de grootste sinds de 

bouw van de fabriek voor offsetplaten in 1991.”

TILBURG WIJN 
Wijn in het café of het restaurant, het is niet 

altijd wat je er van verwacht. Enkele onaf-

hankelijke wijndrinkers en horecaondernemers 

uit Tilburg hebben zich sinds eind vorig jaar 

verenigd in de ‘Vrienden van de Tilburgse wijn’. 

Zij ontwikkelden het idee voor Tilburg wijn. Een 

‘merkwijn’ die in elke gelegenheid te koop is, 

herkenbaar én kwalitatief goed. De Rood, Droog 

en Rosé zijn wijnen uit de Rioja streek, de Zoet is 

een Duitse wijn. Kijk op www.tilburgwijn.nl voor 

meer informatie. Daar is onder meer te lezen: 

‘Het initiatief is geboren vanuit liefde voor 

het product wijn en passie voor de horeca in 

Tilburg’. Proost! 

EERSTE INDRUK
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“De kritiek die er nu van alle 

kanten komt op de kwaliteit 

van de Nederlandse dans vind 

ik absoluut niet terecht. Op 

een of andere manier krijgen 

we niet gecommuniceerd dat 

de kwaliteit hier zo hoog is. Dat 

het goed gaat met de dans in 

dit land. We zouden trots moe-

ten zijn op wat we in huis heb-

ben. De podiuminfrastructuur, 

de gezelschappen, het niveau 

en de structuur van de ama-

teursector. Op alle niveaus is 

het goed geregeld. De Haagse 

beleidsmakers, die nu alleen 

maar willen bezuinigen op 

dans, zouden breder moeten 

kijken, in een internationaal 

perspectief. Dan zouden ze be-

ter weten.”

8 April 2005

TEKST: 
Frank Claus
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De bezuinigingen op dans 

zitten Jacques van Meel, 

directeur van de Tilburgse 

Dansacademie, onderdeel 

van de zuidelijke onderwijsgigant 

Fontys, zichtbaar dwars. De voor-

stellen van de Raad voor Cultuur, 

adviseur van staatssecretaris Medy 

van der Laan, brachten een schok 

te weeg. Het oordeel was hard. De 

Nederlandse dans zou in zichzelf 

gekeerd zijn, te weinig oog hebben 

voor het publiek en te veel onder 

invloed staan van slechts enkele 

choreografen. Volgens Van Meel 

doet dat het hoge kwaliteitsniveau 

in Nederland tekort: “Het gekke is 

dat we in dit land heel klein gaan 

denken als er gebrek is aan geld en 

er, onder invloed van die bezuini-

gingen, nieuw beleid moet komen. 

Ineens zijn we een soort eiland, 

waar met een Nederlands potje 

geld allerlei dingen in Nederland 

moeten gebeuren. Terwijl juist voor 

dansinitiatieven geldt dat ze inter-

nationaal zijn en over grenzen heen 

kijken. Met een te beperkte blik op 

ons eigen land alleen dreig je de 

verkeerde dingen weg te bezuinigen. 

Da’s een hard gelag. Jammer is dat 

de danssector daar veel te fatalistisch 

op reageert. Natuurlijk, dansers zijn 

doeners en vaak verbaal niet sterk. 

We zijn geen mensen die pamfletten 

maken of samen de straat op gaan. 

En de danssector is ook niet, zoals 

bijvoorbeeld de goed georganiseerde 

Directeur Dansacademie Jacques van Meel

sportwereld, in staat om een vuist te maken. Het lukt ons 

niet om gezamenlijk onze argumenten duidelijk te ma-

ken aan de Tweede Kamer. We krijgen niet overgebracht 

hoe goed het gaat met de dans in Nederland.” 

Niet alleen een opleiding
Academiedirecteur Van Meel maakt zich druk over bezui-

nigingen in de cultuursector. Het Tilburgse dansgezel-

schap RAZ was een van de slachtoffers, een aderlating 

voor Tilburg en voor het dansklimaat in de stad. “We 

zijn als onderwijsinstelling geworteld in een cultuurom-

geving. Mijn studenten moeten het hebben van een om-

geving die energie geeft. Mét een schouwburg met dans-

programmering, zodat ze veel kunnen gaan zien. En mét 

een theater De Vorst waar ze naast de eigen program-

mering ook zelf kunnen optreden voor een publiek uit 

Tilburg, Brabant en Vlaanderen. Een publiek dat kritisch 

is en dans-minded. Ik kan niet alleen maar een opleiding 

zijn! Er moet een infrastructuur zijn buiten de school-

D

“We zijn het beste 
 dansland ter wereld”

“Met een te 
beperkte blik 
op ons eigen 

land alleen 
dreig je de 
verkeerde 

dingen weg te 
bezuinigen”
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muren die mijn studenten inspireert 

en waar ze ervaring kunnen opdoen. 

In dat licht zou het verdwijnen van 

RAZ een drama zijn voor de stad én 

voor mijn studenten.”

Maar Jacques van Meel wil niet te 

veel stilstaan bij de huidige dip in 

het dansgebeuren. Hij kijkt intussen 

al weer verder. “Eerlijk gezegd deed 

ik dat altijd al. In die zestien jaar 

dat ik hier nu directeur ben, heb ik 

de academie altijd willen verbreden 

van een op klassiek ballet getinte 

opleiding, naar een hedendaagse 

dansacademie waar je bijvoorbeeld 

ook je musicaltalenten kunt ont-

plooien. En van een regionale op-

leider naar een internationaal dans-

instituut. Er is veel gebeurd. Het 

is niet voor niets dat ik op al mijn 

reizen door Europa, Azië en Afrika 

vaak te horen krijg hoe jaloers men 

op Tilburg is. We hebben echt een 

naam in de danswereld. Ik ben ge-

vraagd als voorzitter van het overleg 

van dansacademies in Europa. Ik 

heb sowieso een heilig geloof in 

Europa. Opleidingen, projecten, 

dansontwikkelingen, je moet ze in 

internationaal verband zien. Je ziet 

het letterlijk op de academie terug. 

Een groot deel van onze studenten 

komt uit het buitenland. Dat vind ik 

een uitstekende ontwikkeling.” 

Tilburg profileren met dans
De huidige kwaliteit van de acade-

mie en de prominente plek in de 

danswereld stralen af op Tilburg, 

vindt Van Meel. “Eigenlijk wisten 

we het vijftien jaar geleden al. Toen 

zijn we met een paar mensen bezig 

geweest met een folder over ‘Til-

burg Dansstad’. Die folder kwam er 

uiteindelijk nooit, maar het state-

ment heeft wat mij betreft nooit aan 

kracht ingeboet. Integendeel, voor 

Tilburg is het huidige dansklimaat 

in de stad een enorme mogelijkheid 

om de stad te profileren. Ik denk 

vaak: grijp die kans, gebruik het 

ook. Laat vaker en beter zien wat 

voor een enorme kwaliteit we in 

huis hebben. De politiek moet het 

belang daar dan wel van inzien.”

De Dansacademie zet niet alleen 

Tilburg, maar ook moederinstelling 

Fontys internationaal op de kaart. 

Van Meel: “We zijn in Nederland de 

enige dansacademie die onderdeel 

is van zo’n groot onderwijsconcern. 

Fontys is één van de grootste hbo-

instellingen van het land, vergeet 

dat niet. Dat is voor ons soms best 

lastig. Wij zijn natuurlijk toch een 

ambachtelijke opleiding, we leiden 

echt op voor een beroep. Terwijl de 

hbo-instellingen van tegenwoordig 

meer en meer een soort van uni-

versiteit willen zijn. Een instelling 

waar onderzoek plaatsvindt, waar 

gepubliceerd wordt en waar de 

kwaliteit vaak op papier tot uiting 

komt. Wat dat betreft is het Engelse 

systeem voor mij een soort spook-

beeld. Daar is het dansonderwijs 

helemaal universitair geworden. De 

studenten kunnen er geweldig over 

dans praten en schrijven. Maar dan-

sen kunnen ze vaak niet. Het niveau 

van de afgestudeerden daar is nog 

lager dan mijn aannamebeleid, dat 

zegt genoeg. Dat studenten meer 

theorie krijgen en zich ergens in 

moeten verdiepen, prima. Maar ik wil koste wat kost de 

ambachtelijkheid waarborgen en hoge kwaliteit afleve-

ren. Ze moeten vooral dansen. Natuurlijk, we zijn een 

onderwijsinstelling. We moeten aan onderwijscriteria 

voldoen. Dat is ook goed. Maar we zijn in de uitvoering 

toch bijzonder. Er wordt weleens vergeten dat ik naast 

onderwijsinstelling ook een half productiebedrijf ben, 

met zeker 150 voorstellingen per jaar. Zo’n Fontys In-

ternationaal Dansfestival waar we ieder jaar veel tijd en 

energie in steken, ik moet steeds maar weer uitleggen, 

soms zelfs bevechten dat dat voor ons een vorm van 

onderwijs is. En dat het iets anders is dan bijvoorbeeld 

een Holland Dance Festival In Den Haag of het Spring 

Dance Festival in Utrecht. Studenten leren er enorm 

veel van. Door op te treden in een internationale ambi-

ance en door buitenlandse dansers en gezelschappen te 

ontmoeten. Daar kan geen studieboek tegenop.” 

Nieuwe buren
Van Meel is bijzonder positief over de samenwerking 

met collega-academies binnen Fontys. Zeker nu dit jaar 

de nieuwbouw in het centrum van Tilburg gereed komt 

en de Dansacademie met bijvoorbeeld de Rockacademie 

en andere onderdelen van de Hogeschool voor de Kun-

sten letterlijk nieuwe buren krijgt. “Zo’n Rockacademie 

is bijna identiek qua filosofie aan de Dansacademie. 

Ook daar is er niets logischer dan dat studenten zoveel 

mogelijk optreden. Er zal zeker meer samenwerking 

ontstaan. Maar de studenten zullen dat zelf moeten 

doen. Zij moeten die gezamenlijke projecten zelf van 

de grond helpen. Ik verwacht daar veel van, die fysieke 

nabijheid zal maken dat het contact veel makkelijker 

tot stand komt. En verder doen we al van alles samen 

met het conservatorium, onder meer op het terrein van 

geïmproviseerde muziek. Dus met die multidisciplina-

riteit, volgens velen noodzakelijk voor een danssector 

met toekomst, zit het bij ons wel goed.”

Maar ook hier geldt: Van Meel kijkt verder dan alleen 

zijn directe gezichtsveld. Zo is al enige tijd onder lei-

ding van Barry Stevens sprake van een serieuze ‘mu-

sical-poot’ bij de Dansacademie. “We vallen daarmee 

echt op. Tilburg wordt altijd genoemd. Steeds meer 

“Ik krijg vaak 
te horen hoe 
jaloers men 
op Tilburg 
is. We heb-
ben echt een 
naam in de 
danswereld.”
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Brabantse talenten van ónze op-

leiding vormen de cast bij de grote 

Nederlandse musicals. Zodanig 

zelfs dat het Parool vorig jaar al 

concludeerde dat het met het mu-

sicaltalent van bóven de rivieren 

allemaal niet zo lukt.” 

Ook werkt de Dansacademie uitge-

breid samen met Festival Mundial. 

“Ik ben een paar keer meegeweest 

met de Mundial-bezoeken aan on-

der meer Afrika. Voor mij betekende 

dat vooral contact leggen met ande-

re dansacademies. Dat leidt echt tot 

iets. Zo hebben we inmiddels een 

Ghanese dansdocent in dienst, de 

helft van de tijd hier in Tilburg, de 

andere helft in Ghana. Dat geeft een 

kwaliteitsimpuls op twee plekken! 

Je staat er soms niet bij stil hoeveel 

inspiratie studenten opdoen door 

dit soort contacten. Tegelijk hoop 

ik dat zo’n zwarte docent ook al-

lochtone Tilburgers interesseert 

om met dans en de academie ken-

nis te komen maken. Want eerlijk 

gezegd is de academie nog heel erg 

blank, ondanks z’n internationale 

karakter. De lokale politiek vroeg 

me er al eens naar: hoe kan de 

Dansacademie bijdragen aan het 

cultuurbesef onder allochtonen? Ik 

maak me daar zorgen om. Talent is 

er ongetwijfeld, maar we krijgen het 

niet binnen. Wellicht dat zo’n talent 

uit Ghana mensen over de drempel 

kan helpen. Een internationale én 

multiculturele Dansacademie, dat 

zou helemaal mooi zijn.”

“Een inter-
nationale én 

multiculturele 
Dansacademie, 

dat zou 
helemaal 

mooi zijn.”

De nieuw-
bouw van het 
Kunstcluster 
wordt dit jaar 
nog voltooid
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Vele side events 
rondom WK

Er wordt druk getelefoneerd 

in het hoofdkwartier van 

NeXXtilburg bij de stads-

sporthal aan de Goirleseweg. 

De plaatselijke tak van de landelijke 

stichting NeXXt 2005 is bezig met 

de voorbereidingen voor het FIFA 

Wereldkampioenschap voetbal tot 

20 jaar. Tilburg werd samen met vijf 

andere Nederlandse steden uit 25 

steden gekozen tot (enige Brabantse) 

speelstad. De aftrap in Tilburg vindt 

plaats op 12 juni, voorafgegaan door 

een openingsceremonie. Op 18 juni 

speelt het Nederlands elftal in het 

Willem II-stadion een thuiswedstrijd 

in de eerste ronde. Daarna worden 

er nog acht wedstrijden in Tilburg 

gespeeld, verspreid over vijf speel-

dagen. Aan NeXXtilburg de taak dat 

alles in goede banen te leiden, en 

natuurlijk ook: zoveel mogelijk tic-

kets te verkopen. Daarmee kan pas 

begonnen worden nadat de loting 

heeft plaatsgevonden, zegt director 

operational affairs Marc Ghering. 

Het speelschema is bij het schrijven 

van dit artikel nog niet bekend. “We 

hopen natuurlijk dat Brazilië in Til-

burg speelt, of een ander interessant 

voetballand. Dan gaat de kaartver-

koop een stuk gemakkelijker.” 

Om financieel quitte te spelen moet 

het stadion in elk geval voor zestig 

procent gevuld zijn. Ghering heeft 

er alle vertrouwen in dat dat gaat 

lukken. “Het evenement heeft eerder 

in andere landen veel bezoekers 

getrokken. En we hebben er natuur-

lijk ook zelf de hand in. We moeten 

de mensen naar het stadion zien te 

trekken door er een leuk uitje van te 

maken.” 

Voor de prijs hoeft de ‘gewone man’ 

het in elk geval niet te laten. Terwijl 

tickets voor het reguliere WK al 

gauw in de tientallen euro’s lopen, 

ligt een stoel voor het FIFA WK tot 

20 al voor minder dan tien euro in 

het verschiet. “En daarvoor krijg je 

topvoetbal”, zegt Ghering: “Mara-

dona, Henry en Van der Vaart; een 

heleboel spelers die nu furore maken 

zijn begonnen bij het FIFA WK tot 

20.” 

Voetbaltempel
Speciale combitickets geven ook 

recht op toegang tot het ijsstadion 

aan de Stappegoorweg, dat voor 

de gelegenheid wordt omgetoverd 

tot een heuse voetbaltempel. De 

‘Temple of Dreams’ moet een ver-

gelijkbare atmosfeer krijgen als het 

Holland House op de Olympische 

Spelen. De concrete invulling van het 

programma zal weer afhankelijk zijn 

van de loting, zegt ‘citycoördinator’ 

Pieter Bax. “Als Duitsland speelt kun 

je denken aan een Beierse avond, als 

Brazilië speelt ligt een salsa-avond 

voor de hand. En als het Nederlands 

elftal speelt, is het natuurlijk Hol-

land Night. Zoiets is ook leuk voor 

wie niet van voetbal houdt.” 

Om de Tilburgse bevolking warm te 

krijgen voor het evenement, worden 

in de aanloop ernaartoe allerlei side 

events georganiseerd. Als het aan het 

organiserend comité ligt trappen de 

Tilburgers zelf ook een balletje mee. 

Want ook dat is één van de doelstel-

lingen: het breed promoten van de 

(voetbal)sport onder de bevolking. 

Gedurende het seizoen 2004-2005 

vindt in de rust van iedere thuiswed-

strijd van Willem II een NeXXtilburg 

4 tegen 4 toernooi plaats. De jaar-

lijkse school- en amateurvoetbal-

toernooien staan in het teken van het 

E

Tilburg is komende zomer één 

van de zes speelsteden van het 

FIFA Wereldkampioenschap 

voetbal tot 20 jaar. Dit is na 

het reguliere WK het op één 

na grootste evenement van 

de Wereldvoetbalbond FIFA, 

en wordt over de hele wereld 

uitgezonden. Een uitgelezen 

kans om Tilburg op de kaart 

te zetten als sportstad, vinden 

sommigen. Anderen vragen 

zich hardop af hoe ‘we’ het 

Willem II-stadion vijf dagen 

gaan vullen, met een publiek 

dat voetbalmoe is na het EK 

van de afgelopen zomer en de 

Olympische Spelen. 

Tilburg speelstad WK Voetbal tot 20  
14 April 2005
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WK Jeugd. 

Ook naar minder voor de hand lig-

gende doelgroepen worden brug-

getjes geslagen. Zo wordt in Tilburg 

het districtskampioenschap G-voet-

bal gehouden en wordt een apart 

G-toernooi voor gehandicapten ge-

organiseerd op het terrein van Ama-

rant. Het onder de allochtone jeugd 

populaire pannavoetbal wordt bij het 

evenement betrokken in de vorm van 

een Panna Wijkvoetbaltoernooi. De 

finales van al deze toernooien wor-

den gespeeld in de voetbaltempel. 

Startschot
De gemeente ziet het FIFA WK 

Voetbal tot 20 als het startschot van 

een campagne waarin de stad zich 

met de slogan ‘Tilburg, host of the 

future’ op de kaart wil zetten als 

internationale sportstad. “Tilburg 

heeft zich al aardig geprofileerd als 

kenniscentrum en popstad”, stelt 

Ghering vast. “Grote evenementen 

hadden we eigenlijk niet zo veel, 

behalve Mundial en de kermis. Maar 

met de ontwikkeling van Stappegoor 

tot topsportgebied hebben we straks 

de ideale infrastructuur in huis voor 

grootschalige sportevenementen.” 

Eind dit jaar krijgt de campagne een 

vervolg als in Tilburg het EK Cross 

atletiek wordt gehouden. 

Natuurlijk is het de bedoeling dat het 

bedrijfsleven van deze ontwikkeling 

een graantje meepikt. De sponsor-

mogelijkheden tijdens het FIFA WK 

voetbal tot 20 zijn in het stadion 

zelf echter beperkt. De FIFA heeft 

haar eigen sponsors en hanteert, net 

zoals bij het reguliere WK, strenge 

richtlijnen. Dat betekent dat alle bor-

den van regionale sponsors van Wil-

lem II worden afgeplakt. Sponsors 

kunnen wel hun eigen stoelen in de 

skybox ‘terugkopen’. 

In de marge zijn er ook wel moge-

lijkheden om reclame te maken, 

zegt Ghering: “Als bedrijf kun je 

een school adopteren. Je sponsort 

zitplaatsen voor een klas of een 

complete school, en zorgt ervoor 

dat de kinderen petjes dragen met 

jouw bedrijfslogo. Zo ben je als 

bedrijf toch zichtbaar aanwezig in 

het stadion, en het is leuk als je je 

klanten vanuit de skybox kunt laten 

zien: Kijk, daar zit ‘mijn’ school.” 

Tijdens de side events en in de 

Het FIFA Wereldkampioenschap voetbal 

tot 20 jaar is, na het WK, het grootste eve-

nement van de wereldvoetbalbond. In het 

toernooi komen 24 landen tegen elkaar uit 

in 25 wedstrijden. Twee jaar geleden werd 

het FIFA WK voetbal tot 20 jaar gehouden 

in de Arabische Emiraten. Ruim 300 miljoen 

kijkers volgden het toernooi wereldwijd 

op tv. 

Deze zomer wordt het toernooi gehouden 

in Nederland, verspreid over zes steden. 

Tilburg is de enige Brabantse speelstad. 

In het Willem II-stadion worden in totaal 

negen wedstrijden gevoetbald, verspreid 

over vijf speeldagen. Op 18 juni speelt het 

Nederlands elftal een thuiswedstrijd in de 

eerste ronde. Het complete speelschema is 

te vinden op www.fifa.com

Het Nederlands elftal tot 20 jaar

“Maradona, 
Henry en Van 

der Vaart; alle-
maal spelers 
die begonnen 

zijn bij het FIFA 
WK tot 20”

Director operational affairs 
Marc Ghering

24 LANDEN 
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voetbaltempel kunnen regionale 

sponsors zich wél naar hartelust 

uitleven. 

Om het bedrijfsleven te interes-

seren voor het evenement vindt op 

21 april in het Willem II-stadion 

een B2B congres plaats. Het doel 

is om naamsbekendheid te creëren 

voor het FIFA WK voetbal tot 20 

én natuurlijk om de kaartverkoop 

te stimuleren. Bekende sprekers 

uit de wereld van sport en onder-

nemerschap zullen hun licht laten 

schijnen op het thema ‘Hoe maak 

je van je bedrijf een scorende spits?’ 

Hoogtepunt van de dag is ongetwij-

feld de lunch op de middenstip van 

Willem II. In de namiddag komt 

burgemeester Ruud Vreeman toe-

lichten wat het WK kan betekenen 

voor de stad en het plaatselijke be-

drijfsleven. 

“Het spreekt voor zich dat het be-

drijfsleven ervan meeprofiteert, al 

was het alleen maar omdat de bezoe-

kers iets zullen eten of drinken voor-

af en na afloop van de wedstrijd”, 

zegt Marieke van der Meijs van de 

gemeente Tilburg, betrokken bij de 

organisatie van het congres. 

Bedrijfsmakelaar Stan Joosen ziet 

nog veel meer mogelijkheden voor 

het bedrijfsleven in Tilburg en om-

streken. Hij wil een regionaal spon-

sorplatform in het leven roepen, dat 

zich ervoor inspant grootschalige 

sportevenementen naar Tilburg te 

halen. 

Promoten
Wat het WK betreft heeft hij er echter 

een hard hoofd in of het stadion vol 

komt. “Het zit tegen de zomer aan, 

dus veel mensen zijn al weg. Daar-

naast is de doorsnee volwassene niet 

geïnteresseerd in jeugdvoetbal. Bo-

vendien hebben we het EK net achter 

de rug. De meeste deelnemende 

teams komen uit verweggistan, dus 

die brengen ook geen legioenen 

mee.”  

Juist daarom moet het bedrijfsleven 

zitplaatsen sponsoren, vindt hij, in 

de hoop daarmee Tilburgers te bin-

den aan Willem II en bezoekers van 

verder weg aan de stad Tilburg. Een 

evenement als dit is een uitgelezen 

kans om Midden-Brabant te promo-

ten en een economische stimulans 

te geven, meent Joosen, als het maar 

goed wordt aangepakt. Helaas mist hij de broodnodige 

creativiteit bij de Brabantse ondernemers. “Tot dusver zie 

ik nauwelijks concrete initiatieven, terwijl de tijd begint 

te dringen. Jammer.” 

Eén stoel zal straks in elk geval bezet zijn, en dat is die 

van commercieel directeur Frank Molkenboer van Wil-

lem II. Voor zijn medewerkers is het FIFA WK tot 20 een 

spannend avontuur. “Alles is ineens een maatje groter. 

Onze communicatiemedewerkers staan straks ineens de 

internationale pers te woord. Dat is natuurlijk hartstikke 

leuk. Iedereen heeft er veel zin in.”  

Daarnaast biedt het evenement volgens Molkenboer een 

mooie kans om gelegenheidsbezoekers en sponsors voor 

langere tijd aan het stadion te binden. “Wat je altijd ziet 

na een groot sportevenement, of het nu om schaatsen of 

voetballen gaat, is dat er na afloop een hausse ontstaat in 

de belangstelling voor die sport. Dat zal nu ook gebeu-

ren”, verwacht hij. 

Molkenboer heeft er alle vertrouwen in dat het WK zich 

zal ontpoppen tot een ‘voetbalfeestje’ voor Willem II en 

voor Tilburg. Hij verwacht vooral veel gezelligheid en 

gemoedelijkheid. “Bij een normale wedstrijd heb je altijd 

te maken met twee kampen en hangt er een wat grim-

mige sfeer. Dat zal nu anders zijn. Het overgrote deel van 

de bezoekers zal voor Oranje zijn. Dat geeft vanzelf een 

feeststemming.”

Dit WK is een 
uitgelezen
kans om 
Tilburg te 
promoten
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Tien jaar succes voor Mooi zo Goed zo

Voor elkaar, 
door elkaar

Voor wie de bestaansreden 

van Mooi zo Goed zo in 

één zin wil horen: ‘Het 

realiseren van plannen, 

die het wonen en leven in een stukje 

van Tilburg prettiger en aangenamer 

maken, opdat Tilburgers iets meer 

om elkaar, de buren en de buurt ge-

ven’. Deze eenvoudige regel uit het 

jaarverslag zegt precies waar het op 

staat, vindt projectleider Annemiek 

Hamers. “Burgers en vrijwilligers 

barsten vaak van de goede ideeën 

voor het verbeteren van de werk- en 

woonomgeving. Maar veel plannen 

komen nooit verder dan papier, om-

dat ze te kleinschalig zijn voor subsi-

dies of fondsen, of omdat mensen de 

weg niet weten naar deze potjes. Het 

Juliana Welzijn Fonds (nu: Oranje-

fonds, red.) stuurde in 1994 een brief 

naar welzijnsorganisaties door het 

hele land, waarin ze werden opge-

roepen om juist deze initiatieven ook 

de kans te geven. Ze vormen immers 

de maizena in de samenleving.” 

Maizena? “Jazeker. Samen aan een 

zelfbedacht plan werken: een beter 

bindmiddel voor een groep mensen 

– een buurt, een stel jongeren, een 

stichting – is er niet.”

Ook de welzijnssector in Tilburg 

ging op zoek naar een opzet om ini-

tiatieven van inwoners te verzamelen 

en te realiseren. Hamers, toen nog 

werkzaam bij De Twern, kreeg de eer 

een goed doortimmerd plan te ver-

zinnen. In het begin vond ze het wat 

vaag, zegt ze eerlijk. “Het doel van 

het project moest zijn: de stad leuker 

en gezelliger maken, door mensen 

dichter bij elkaar te brengen. Leef-

baarheid dus. Maar dat is zo’n breed 

begrip: hoe vul je dat in? Wat zijn de 

criteria voor ingediende plannen? Ik 

besloot een denktank te vormen met 

andere partners.” Deze vond Hamers 

in de media, bij vrijwilligersorgani-

saties en het bedrijfsleven. Het idee 

ontstond om de opzet op deze drie 

pijlers te laten steunen. Vrijwilligers 

voor de extra handen als die nodig 

zijn, bedrijven om projecten te on-

dersteunen met geld, middelen en 

mensen, en de media om er bekend-

heid aan te geven. 

V

Hoeveel mensen zijn er niet 

die goede ideeën hebben? Te 

vaak komen deze plannetjes 

bij het oud papier terecht. 

De reden: er is geen geld. 

Maar er is hoop voor leuke 

initiatieven, als ze tenminste 

gaan over de stad en haar 

mensen. Al tien jaar redt het 

project Mooi zo Goed zo eigen 

initiatieven van Tilburgse  in-

woners van de papierversnip-

peraar. Verfje nodig voor een 

ontmoetingsruimte, een paar 

grove dennen voor wat groen, 

flexibele wanden voor het cul-

tureel centrum? Of gewoon 

eindelijk dat extra bankje bij 

de speeltuin in de straat? Lees 

hoe Tilburgers elkaar helpen 

via Mooi zo Goed zo.

18 April 2005
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Handen uit de mouwen
De eerste keer dat het Mooi zo Goed 

zo-project ‘draaide’, bleek de res-

pons gelijk overweldigend. Rond de 

tachtig verzoeken lagen op het bu-

reau van de selectiecommissie. Deze 

werden gepubliceerd in het Brabants 

Dagblad. “Toen dachten we: en nu 

komen de bedrijven zich vanzelf aan-

melden als sponsor van een idee, of 

twee”, vertelt Hamers lachend. “Nee 

dus, zo werkt dat niet. Het project 

was nog onbekend, bedrijven wisten 

niet goed waar ze aan begonnen, 

dus durfden ze niet. Ik ben zelf gaan 

bellen, schrijven en bij tig bedrijven 

op bezoek gegaan. Daarna begon het 

wel op gang te komen.” 

Aanvragen voor Mooi zo Goed zo 

kunnen zo gek niet zijn: als ze aan 

bepaalde criteria voldoen, is de kans 

groot op acceptatie door de selectie-

commissie. Richtlijnen zijn:

• realisatie van het plan is relatief 

eenvoudig

• het vindt plaats op Tilburgs 

grondgebied

• meerdere mensen zijn erbij be-

trokken

• de indieners steken zelf ook de 

handen uit de mouwen

• er geldt een maximum bijdrage 

van 5.000 euro

Hamers verzamelt alle verzoeken en 

bespreekt maandelijks met de selec-

tiecommissie welke in aanmerking 

komen voor realisatie door Mooi 

zo Goed zo. Daarna zoekt zij onder 

bedrijven naar sponsoren bij elk 

goedgekeurd voorstel. Het Brabants 

Dagblad publiceert elke maand de 

initiatieven die zijn uitgevoerd en be-

dankt de bedrijven die sponsorden.

Tweedehandsmarkt
Naast het zoeken van sponsoren 

van initiatieven heeft Mooi zo Goed 

zo nog een ‘bedrijfstak’: het afstem-

men van vraag en aanbod van twee-

dehandsgoederen. “Je staat versteld 

wat bedrijven in huis hebben aan 

spullen die ze zelf niet meer kun-

nen gebruiken, maar waar anderen 

hartstikke blij mee zijn. Meubilair, 

apparatuur, kantoorartikelen, com-

puters … tot aan koffiezetapparaten 

en chocoladeletters toe. Wat dat 

betreft vinden bijna alle spullen een 

herbestemming via Mooi zo Goed 

zo. Als ze maar intact en goed  

Jan Pijnenburg van Pijnenburg Import/ Bouw 

en Industrie is al vele jaren betrokken bij 

Mooi zo Goed zo. “Het eerste project dat ik 

sponsorde was een verzoek van een verzor-

gingstehuis. Dit wilde graag verduisteringsgor-

dijnen in de recreatiezaal, omdat tv-beelden 

op het aanwezige grote scherm niet te zien 

waren als de zon scheen. Via een zakenrelatie 

regelden we gordijnen, de rest van de spullen, 

zoals schroeven enzo, kon ik zelf verzorgen. 

Met een aantal vrijwilligers werd het zaakje 

opgehangen. Geen geld aan te pas gekomen 

en zo’n leuk resultaat, dat spreekt me erg aan. 

Ik houd het personeel ook op de hoogte. Toen 

enkele mindervalide mensen een scootmobiel-

club wilden oprichten, zorgde mijn zoon – die 

handig is op de computer – voor een logo. 

Briefpapier en aanverwante zaken hebben we 

laten printen. Vlak erna stond de zaak hier 

vol met een aantal dolgelukkige mensen op 

hun scootmobiels, prachtig. Annemiek Hamers 

mailt mij regelmatig een lijst met projecten, en 

ik bekijk welke ik graag wil ondersteunen. Ik 

vind het prettig dat het vooral om materialen 

gaat: ik geef liever gereedschap en dergelijke 

dan geld, je weet waar het naartoe gaat. Ik 

moet zeggen dat de persoon van Annemiek 

ook een rol speelt bij mijn medewerking: ze is 

zo’n enthousiaste dame, daar kun je gewoon 

geen nee tegen zeggen!” 

“Burgers en 
vrijwilligers 
barsten vaak 
van de goede 
ideeën voor het 
verbeteren van 
de werk- en 
woonomgeving.”
Annemiek Hamers, 
projectleider Mooi zo Goed zo

DOL
GELUKKIG

“De zaak 
stond vol met 

een aantal 
dolgelukkige 

mensen op hun 
scootmobiels, 

prachtig.”
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werkend zijn.” Een klapper maakte 

ze met het oude Interpolis-gebouw 

aan de Conservatoriumlaan. “Dat 

stond leeg. Daar stond vast nog wat 

bruikbaar materiaal in, bedacht 

ik me. Ik wist dat de Hall of Fame 

naarstig op zoek was naar allerlei 

zaken, van spijkers tot en met flexi-

bele wanden. Via de beheerder van 

het gebouw, BBFHeymans Bouw, 

mocht ik een kijkje gaan nemen. 

Wat ik zag overtrof mijn stoutste 

verwachtingen. Eindeloos veel 

flexibele wanden, deuren, brandwe-

rende middelen, complete keukens, 

verlichting, bewakingsapparatuur, 

kapstokken, speakers, vloerbedek-

king. Dit was een spullenparadijs 

voor veel meer instellingen! En er 

zou niets meer mee gebeuren, het 

gebouw stond op de slooplijst. We 

hebben drie dagen lang met vrijwil-

ligers van twintig instellingen zitten 

demonteren.”

Onderlinge Hulp
Glasverzekering Onderlinge Hulp 

is een van de bedrijven die regel-

matig projecten sponsoren van 

Mooi zo Goed zo. Bestuurslid Frans 

Peters: “We zijn een vereniging die 

een glasverzekering voor winke-

liers in de Heuvelstraat verzorgt. 

Ruim honderd jaar geleden werd 

deze vereniging opgericht, en we 

hebben het batig saldo van onze 

exploitatiekosten altijd besteed aan 

sociaalmaatschappelijke doelen. De 

cirkel sluit immers niet bij de leden, 

is ons uitgangspunt: je hebt een 

maatschappelijke functie te vervul-

len als dat binnen de mogelijkheden 

ligt. Mooi zo Goed zo is een van die 

maatschappelijke doelen. We zoe-

ken altijd een stuk of drie projecten 

uit waarin mensen zelf ook actief 

zijn. Een wielrenclub uit Gesworen 

Hoek bijvoorbeeld had zelf een 

wielrenbaantje aangelegd. De lan-

taarnpalen die de boel verlichtten, 

waren hard aan een schilderbeurt 

toe. Wij hebben het verfmateriaal 

gesponsord, terwijl de leden zelf de 

kwast hanteerden. Eigen inzet is bij 

ons een voorwaarde. Andere pro-

jecten? In de wijk Noordhoek waren 

er plannen voor een musical voor 

jong en oud in die wijk. Dat onder-

steunen we graag met geld, omdat 

mensen daar zelf veel in doen. Het 

maximum voor ons ligt op ongeveer 1.500 euro. Geen 

supergrote bedragen dus, maar genoeg om goede 

ideeën mee te helpen realiseren.”

Doorverwijzing
Mooi zo Goed zo is bedoeld voor die kleine dingen, 

waar anders nooit geld voor is, benadrukt Annemiek 

Hamers. “Onze bijdrage is, uitgedrukt in geld, maxi-

maal 5.000 euro, maar als blijkt dat dit in het niet valt 

bij de totaalbegroting van een verzoek, doen we niet 

mee. Ik geef ook advies en verwijs door naar andere 

subsidiemogelijkheden, zoals Verrijk je Wijk, voor 

ideeën in de buurt of wijk.” De cijfers van tien jaar zijn 

indrukwekkend: inmiddels zijn 220 projecten gerea-

liseerd, is er meer dan 900 keer bemiddeld in tweede-

handscomputers en kantoormeubilair en zijn er samen 

met de Reclassering 43 projecten (zoals schoonmaken 

en opruimen) naar voldoening voltooid. Hamers: 

“Mooi zo Goed zo bewijst weer eens dat er veel meer 

kan in onze samenleving dan men vaak denkt. Als je 

de juiste kanalen maar weet te vinden. Ik hoop daaraan 

mijn steentje bij te dragen.”

Mooi zo Goed zo wordt vanaf 

1998 gefinancierd door de 

gemeente. Projectleider 

Annemiek Hamers is bereikbaar 

onder (013) 543 45 72 (maan-

dag, dinsdag en donderdag). 

Website: www.mooizotilburg.nl

MOOI ZO 
GOED ZO

Het oude 
Interpolis-
gebouw bleek 
een spullen-
paradijs! 
Er zou niets 
mee gebeuren, 
het gebouw 
stond op de 
slooplijst.
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“Hier heb ik alles
  voor mezelf!”

 Met de opvallende gele liftko-

ker op het dak vormt het ge-

bouw een baken in het dorpse 

Berkel-Enschot. Het is niet 

echt hoog te noemen, maar 

met drie woonlagen steekt 

het toch boven de omringende 

eengezinswoningen uit. Ook de 

functie is bijzonder: het woon-

zorgcomplex biedt onderdak 

aan 17 mensen met een ver-

standelijke beperking.

Woonzorgcomplex in nieuwbouwwijk Berkel-Enschot22 April 2005
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Aan De Rosmolen en De 

Zicht ligt het eerste ap-

partementencomplex voor 

mensen met een verstan-

delijke beperking in Berkel-Enschot. 

De drie woonlagen bieden ruimte 

aan 17 appartementen, die elk een 

eigen huisnummer en een eigen 

voordeur aan de centrale gang heb-

ben. “We willen de mensen zoveel 

mogelijk zelfstandig laten wonen”, 

vertelt Marlin van Dommelen, se-

nior begeleider van het complex van 

Stichting Prisma (voorheen Huize 

Assisië). “Het bijzondere is dat zij 

hier vele keuzes hebben. De keuze 

om zelf bezoek te ontvangen. De 

keuze om zelfstandig of samen te 

eten. De keuze om zelf te koken of 

het eten te laten bezorgen. Vroeger 

in het tehuis werd alles groepsge-

wijs ondernomen. Wat dat betreft 

zijn de mensen er enorm op vooruit 

gegaan.”

Overdag is het rustig op het com-

plex. De bewoners zijn naar de 

dagbesteding bij Amarant of Prisma, 

naar hun betaalde baan bij Albert 

Heijn of de Diamant-groep. Als ze 

rond vijf uur thuiskomen praten ze 

wat bij en warmen de afgeleverde 

diepvriesmaaltijd op in de magne-

tron. Rond acht uur ontmoeten de 

meeste bewoners elkaar bij een kopje 

koffie in de gezamenlijke huiskamer 

op de begane grond. Het gaat er alle-

maal heel vrijblijvend aan toe. Som-

migen gaan naar cursus, bij iemand 

op bezoek of huiswerk maken. Dankzij de begeleiding, 

die altijd aanwezig is, kunnen deze bewoners een heel 

normaal en zo zelfstandig mogelijk leven leiden.

Kavel met knik
Het woonzorgcomplex is gebouwd op een langwerpige 

kavel met een ‘knik’ in het midden. Het is op verzoek 

van Prisma gebouwd door woningcorporatie Tiwos, die 

nog steeds eigenaar is van het complex. Aan de voorzijde 

grenst het aan een pleintje met speeltoestellen, aan de 

achterzijde staan eengezinswoningen. Voor het ontwerp 

selecteerde Tiwos het Tilburgse Habraken Smulders 

Architecten. 

Architect Wil Smulders: “Het is heel uitdagend om 

een complex te ontwerpen dat aan zoveel eisen moet 

voldoen. Zowel bewoners die heel zelfstandig zijn als 

bewoners die voortdurende zorg nodig hebben moeten 

er kunnen wonen.”

De algemene voorzieningen, zoals de gemeenschap-

“Hier heb ik alles
  voor mezelf!”

A

Woonzorgcomplex in nieuwbouwwijk Berkel-Enschot

Ingrid van Roestel

“Ik woon voor het 
eerst zelfstandig, 
maar ga elke dag nog 
wel middageten bij 
mijn moeder, anders 
is ze zo alleen. Mooi 
is het hier hè? Ik hou 
het heel netjes!”
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pelijke woonkamer en de ruimtes 

voor de mensen van Prisma, heeft 

de architect centraal in het project 

geplaatst, direct achter de entree. 

Smulders: “De hal hebben we vooral 

heel licht gehouden, met veel glas 

en op de eerste etage een inpandig 

balkon.” Vanaf de centrale hal lo-

pen er op drie niveaus gangen naar 

links en rechts, met aan weerszij-

den de appartementen. “Ik wilde 

voorkomen dat de gangen erg lang 

werden, anders loop je de kans dat 

de bewoners gedesoriënteerd raken. 

Ieder appartement heeft een echte 

voordeur, met een afdakje erboven. 

Veel bewoners hebben op het afdakje 

iets ‘eigens’ geplaatst: planten, een 

pop of een speelgoedauto. Zo zijn de 

appartementen goed herkenbaar als 

hun eigen huis.”

De bovenste woonlaag heeft aan de 

achterzijde een zeer ruim dakterras 

met een gesloten balustrade, zodat 

er niet teveel inkijk is bij de achterge-

legen tuintjes.

Afzonderlijke delen
Constructief bestaat het complex 

eigenlijk uit twee afzonderlijke 

delen, die door de tussenliggende 

corridors met elkaar verbonden zijn. 

Het voorste gedeelte, aan de kant van 

het pleintje, is uitgevoerd in de lichte 

baksteen die ook in de omringende 

woningen gebruikt wordt. Smulders: 

”Het is een lange wand, een echte 

afscheiding van het plein. Ook hier 

hebben we weer de individualiteit 

van elk appartement benadrukt door 

de ramen voor elke wooneenheid op 

een andere manier in te delen. Dat 

geeft een heel speels beeld aan de 

gevel. Aan de zijkanten van het com-

plex kun je de tweedeling goed zien. 

Daarmee sluit het goed aan bij de 

eengezinswoningen in die zijstraten. 

Ik heb er alles aan gedaan om het 

gebouw goed in te passen. Ik vind 

dat een gebouw niet mag detoneren 

met de omgeving. Zeker hier, waar 

het doel toch ook is om mensen met 

een handicap op te nemen in de ‘ge-

wone’ omgeving, moet het gebouw 

er niet teveel uitspringen.”

Daarom koos Smulders voor de 

achterzijde van het complex voor 

een donkerrode baksteen – volgens 

hem een typische steen voor een 

woonwijk – terwijl de bovenste etage 

bekleed is met zink, een traditioneel materiaal om daken 

te bedekken. Min of meer toevallig is de overeenkomst 

met een van de bestaande huizen aan het pleintje, dat 

in dezelfde steen en met dezelfde zinken dakplaten is 

uitgevoerd.

Afgestemd op de toekomst
Het gebouw is ontworpen voor Prisma en volledig afge-

stemd op de huidige eisen. Maar bij het ontwerp is ook 

met de lange termijn rekening gehouden. Smulders: 

“We weten niet hoe de woningmarkt er over vijftien jaar 

uitziet. Misschien is er dan veel behoefte aan senioren-

woningen, misschien juist aan gewone appartementen. 

Er is nu al rekening mee gehouden dat de functie van het 

gebouw eens zou kunnen veranderen. Daarom is er niet 

alleen een centrale ingang, maar zijn ook op de uiteinden 

van de vleugels toegangsdeuren gemaakt. Alleen worden 

die op het moment dus niet of heel weinig gebruikt. Het 

gebouw is ontworpen op een lange levensduur.”

Bas van Beerendonk

“Eerst woonde ik 
in Udenhout, maar 
daar moest ik alle 
trappen af om bij 
het toilet te komen. 
Hier heb ik alles 
voor mezelf. 
Ik ben er heel 
erg blij mee!”

Er is nu al 
rekening mee 
gehouden dat 

de functie van 
het gebouw 

eens zou 
kunnen 

veranderen
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Samenwerking als 
sleutelwoord

Stadsbussen op aardgas, 

duurzame bedrijventerreinen, 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen: het zijn allemaal 

kanten van eenzelfde medaille. 

In Tilburg worden op alle ni-

veaus initiatieven ondernomen 

om te komen tot een duurzaam 

functionerende samenleving. 

Daarbij is gekozen voor een 

brede aanpak: duurzaamheid 

als vast element van politieke 

en maatschappelijke besluit-

vorming. Eenzelfde aanpak 

wordt gepropageerd door de 

conferentie van de Internatio-

nal Council for Local Environ-

mental Initiatives (ICLEI), die 

eind mei in Tilburg wordt geor-

ganiseerd.

Waar energiebespa-

ring en milieuzorg in 

vroeger jaren nog af-

zonderlijke beleidster-

reinen waren, worden deze terreinen 

tegenwoordig steeds meer geïnte-

greerd in het beleid. People, planet 

en profit gaan hand in hand. Niet 

alleen bij overheden, maar ook bij 

bedrijven en particulieren. Tekenend 

is de enorme vlucht die het gebruik 

van groene stroom de afgelopen 

jaren heeft genomen. Particulieren 

blijken massaal voor het duurzame 

alternatief te kiezen, als ze de keuze 

krijgen tussen twee producten. 

CD-Rom voor gedragscode
Ook het bedrijfsleven laat van zich 

horen. Over het algemeen worden 

de vele activiteiten samengevat in 

het containerbegrip maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). In Tilburg rijzen de initia-

tieven op dit gebied als paddestoe-

len uit de grond. Jan van Mourik, 

secretaris van de BZW, de Brabants 

Zeeuwse Werkgeversvereniging, 

benadrukt dat MVO een bepaalde 

samenhang moet kennen. “Binnen 

een bedrijf moet het geïntegreerd 

zijn, alle neuzen moeten dezelfde 

richting in staan.” Deze verinner-

lijking van duurzaamheidsdenken 

binnen het bedrijfsleven is op dit 

moment nog vooral een zaak van 

de grote bedrijven: Fuji, Interpolis, 

en Assenburg, om er eens een paar 

te noemen. Van Mourik: “Het MKB 

heeft meestal niet de staf die nodig 

is om echt werk te maken van MVO. 

Daarom hebben wij het Centrum 

voor Maatschappelijk Ondernemen 

(CMO) aan de Universiteit van 

Tilburg gevraagd om een CD-Rom 

voor ons te ontwikkelen die ook 

minder grote bedrijven helpt bij het 

opstellen van een eigen gedrags-

code.” 

Nauw betrokken bij de totstand-

koming van de CD was Johan 

Graafland, directeur van het CMO. 

Graafland: “MVO gaat over verant-

woord ondernemen. Maar dan is 

de vraag: wat is verantwoord? En 

wat is nastrevenswaardig? Dat zijn 

filosofische vragen. Om die toepas-

W

Tilburgse initiatieven verbinden people, planet en profit
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singsgericht te maken heeft het 

CMO deze CD-Rom ontwikkeld. 

Aan de hand van een reeks vragen 

kan het bedrijf zelf een eerste opzet 

van een gedragscode samenstellen. 

Zo’n gedragscode kan een belang-

rijk hulpmiddel zijn om waarden en 

normen in het bedrijf te verduidelij-

ken en gericht aan MVO te werken. 

Dat schept duidelijkheid, niet alleen 

intern, maar ook naar buiten toe. 

De meeste bedrijven werken toch 

mede aan MVO om dat als hun posi-

tieve identiteit naar de buitenwereld 

toe te kunnen communiceren.”

De BZW is ook actief in het project 

‘Het Werkt Anders Ook’, waarbij 

Brabantse bedrijven samenwerken 

om de instroom van medewerkers 

in de WAO tegen te gaan. Van Mou-

rik: “Het verlies van werknemers 

naar de WAO is zeer onwenselijk. 

Eén miljoen WAO’ers is een on-

gelooflijk aantal. Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid door nieuwe 

instroom tegen te gaan en zelfs te 

proberen mensen vanuit de WAO 

terug te halen naar een betaalde 

baan. Zo’n project is goed voor de 

maatschappij, maar ook goed voor 

de ondernemingen want het be-

spaart een hoop lasten.”

Samenwerking als succesfactor
Samenwerking blijkt in het MVO 

een belangrijke succesfactor te zijn. 

Dat was dan ook de achtergrond 

van het project ‘Tilburgse bedrij-

venterreinen op niveau’. Het doel is 

het versterken van de kwaliteit van 

de bestaande bedrijventerreinen in 

de breedste zin van het woord. In 

werkgroepen werken bedrijven aan 

gezamenlijk afvalmanagement, om-

gevingskwaliteit, risicopreventie, 

calamiteitenbeheersing en de inzet 

van duurzame energie. Uiteindelijk 

moet het project uitgroeien tot een 

vorm van structureel bedrijventer-

reinmanagement, gedragen door 

bedrijven en gemeentelijke over-

heid. Het project omvat in totaal 

700 hectare bedrijventerrein, 850 

bedrijven en 20.000 werknemers. 

Het wordt ondersteund door Bedrij-

ven Overleg Regio Tilburg (BORT), 

gemeente Tilburg, de Kamer van 

Koophandel en de provincie Noord-

Brabant.

Een van de onderdelen van Til-

burgse bedrijventerreinen op niveau 

is de duurzame energiescan (DE-

scan), die op een aantal bedrijven-

terreinen wordt uitgevoerd. De scan 

is een logische stap van het bedrijfs-

leven om te voldoen aan afspraken 

die met de overheid zijn gemaakt 

omtrent uitstoot van vervuilende 

stoffen en energiebesparing. Een en 

ander is noodzakelijk om te kunnen 

voldoen aan de doelstellingen van 

het Kyoto protocol. 

Energiescan 
Jef Verboven, senior utility engineer 

bij Fuji, is hier actief bij betrokken. 

Verboven: “Milieuzorg speelt bij Fuji 

een grote rol. Zo hebben we in 2004 

een milieu- en energievriendelijke 

proces-afvalwaterzuivering in ge-

bruik genomen, waar ook een EU-

subsidie voor werd verkregen. Ook 

een duurzame energiescan hebben we bij Fuji al eerder 

laten uitvoeren. Zo’n onderzoek inventariseert hoop-

gevende mogelijkheden op het gebied van duurzame 

energie, en behandelt de technische, maatschappelijke 

en wettelijke consequenties daarvan. Naast een aantal 

interessante mogelijkheden kwam uit de DE-scan bij 

Fuji ook de suggestie naar voren om met meerdere 

bedrijven initiatieven te ondernemen. Met een breder 

draagvlak kun je meer bereiken.”

Zo startte in juni vorig jaar de duurzame energiescan 

voor de bedrijventerreinen Kanaalzone, Kraaiven, 

Loven en Vossenberg. Een deel van de studie is in-

middels afgerond, wat rest is het uitwerken van de 

investeringsplannen. Verboven: “Het uitgangspunt 

wordt gevormd door drie doelstellingen. Om te begin-

nen willen we zo min mogelijk energie gebruiken. 

Ten tweede willen we daarvan een zo groot mogelijk 

aandeel duurzaam invullen, dus energie gebruiken die 

wordt opgewekt door wind, water, zon of biomassa. 

En de fossiele brandstof die we dan nog gebruiken 

willen we zo efficiënt mogelijk inzetten.”

Als voorlopig resultaat van de DE-scan komt naar vo-

ren dat windenergie en bio-transportbrandstoffen de 

meest hoopvolle mogelijkheden zijn. Verboven: “We 

hadden al eerder geconcludeerd dat een windturbine 

op het Fuji-terrein rendabel zou kunnen worden. 

Maar de vergunningsverlening is erg ingewikkeld. 

Mensen schijnen last te hebben van zo’n molen, en 

er zijn allerlei regels op het gebied van bijvoorbeeld 

bouwhoogte. De overheid heeft daarom het beleid dat 

molens alleen in een lint mogen worden geplaatst. 

Wellicht kunnen we participeren in het initiatief van 

de gemeente om langs de A58 acht molens te plaat-

sen. We onderzoeken de mogelijkheden en eventuele 

nieuwe initiatieven.”

Bij het gebruik van bio-transportbrandstoffen gaat 

het vooral om bio-diesel, het bijmengen van kool-

zaadolie bij fossiele diesel. Verboven: “Deze techniek 

is vergevorderd en wordt in Duitsland al veel toege-

past. Het zorgt voor minder roet en voor een schone-

re uitstoot, die bovendien voor een deel CO2-neutraal 

“Van de 
energie die 

we gebruiken 
willen we 

een zo groot 
mogelijk 

aandeel duur-
zaam invullen”
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is. De verbranding van koolzaadolie 

wordt immers gecompenseerd door 

de aanplant van koolzaad. Voor de 

regio Tilburg hangt het gebruik van 

biodiesel vooral op de infrastruc-

tuur: er zijn geen verkooppunten.”

Heeft men in de DE-scan dan geen 

aansluiting gezocht bij het aardgas-

initiatief van de gemeente? Verbo-

ven: “Dat initiatief valt buiten de 

scan, omdat aardgas ook gewoon 

een fossiele brandstof is, en dus niet 

duurzaam. Het is natuurlijk wel een 

prima en milieuvriendelijk initia-

tief.”

Vulstation
Wellicht gaat het BORT te zijner tijd 

toch nog wel overstag voor het ge-

meentelijk initiatief om het gebruik 

van aardgas als brandstof voor 

auto’s, vrachtwagens en bussen te 

stimuleren. Milieuwethouder Loet 

Visschers: “We hebben een pakket 

van maatregelen op de rol staan om 

het stedelijk milieu te verbeteren. 

Het geluidsniveau moet op diverse 

plaatsen flink omlaag en de kwali-

teit van de lucht in de binnenstad is 

hier en daar ver boven de norm. Een 

van de maatregelen waar we op in-

zetten is het gebruik van aardgas in 

voertuigen. We hebben als gemeen-

te in elk geval het doel om ons eigen 

wagenpark, zo’n honderd voertui-

gen, op aardgas te zetten. Daarvoor 

moeten we een vulstation openen, 

dat kan rendabel draaien als er 200 

voertuigen op aardgas rijden.” 

Michiel de Voogd is als beleids-

medewerker bij de afdeling Milieu 

projectleider van het aardgas-

project: “We merken dat er in de 

markt een aantal heel enthousiaste 

partijen zijn die over willen gaan op 

aardgas, omdat ze zichzelf willen 

profileren als milieuvriendelijk. De 

voertuigen zijn gewoon te koop, de 

techniek is geen probleem. Onder 

andere Iveco fabriceert vrachtwa-

gens op aardgas en je kunt diverse 

modellen personenwagens kopen.” 

Visschers: “Die 200 voertuigen op 

aardgas maken het grote verschil 

niet, dat weet ik wel. Maar het gaat 

dan ook om de communicatieve 

waarde. We moeten laten zien dat 

het gebruik van aardgas veilig en 

superschoon is. Het is de veiligste 

brandstof die er is, veiliger dan 

Duurzame ontwikkeling staat centraal tijdens de Europese leden-

conferentie van de International Council for Local Environmental 

Initiatives (ICLEI), die van 25 t/m 27 mei 2005 plaatsvindt in Tilburg. 

De conferentie heeft als centraal thema het onder de aandacht van 

een breed publiek brengen van duurzame ontwikkeling en natuur- 

en milieuvraagstukken.  

Ondanks vele succesvolle projecten blijkt duurzame ontwikkeling 

namelijk nog te ver af te staan van de meerderheid van de samen-

leving. Voor een aantal milieuproblemen begint de tijd te dringen, 

bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van fossiele brandstof-

fen en de achteruitgang van de soorten flora en fauna. Ook de 

klimaatproblemen die worden veroorzaakt door het broeikaseffect 

nemen toe.

Overheden die het tij willen keren krijgen in de conferentie hand-

vatten aangereikt. Niet door duurzaamheid als een afzonderlijk 

beleidsveld te zien, maar door het te integreren in de dagelijkse 

routine. Duurzaamheid als een vast basiselement van maatschap-

pelijke en politieke ontwikkeling. 

Deze onderwerpen staan centraal tijdens de conferentie, waar 

vertegenwoordigers van meer dan honderd gemeenten over de 

hele wereld worden verwacht. De conferentie wordt georganiseerd 

in samenwerking met het European Center for Nature Conservation 

(ECNC), het Brabant European Partnerschip for Sustainability en de 

provincie Noord-Brabant. De  gemeente Tilburg, de provincie en het 

ministerie van VROM cofinancieren de conferentie. 

www.iclei.org
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van Kyoto 
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om nu echt 
maatregelen te 
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benzine zelfs. Wereldwijd zijn er 3,5 

miljoen voertuigen die erop rijden. 

Het is echt een bewezen brandstof.”

Aardgasbussen
Méér dan alleen communicatieve 

waarde heeft het initiatief van de 

gemeente Tilburg om de stadsbus-

sen op aardgas te laten rijden. Uit 

onderzoek blijkt dat bussen ruim 

12 procent van de uitstoot in de 

binnenstad veroorzaken, met pie-

ken naar 40 procent op plaatsen 

waar veel buslijnen samenkomen. 

Visschers: “Dat zijn bijna allemaal 

diesels. In totaal zijn er 42 stads-

bussen. Als we die op aardgas zet-

ten heeft dat echt een groot effect 

op het milieu in de binnenstad. 

Inmiddels hebben we de provincie, 

die sinds kort de concessies ver-

leent voor het openbaar vervoer, 

aan onze kant gekregen. In een 

zogenaamde ‘letter of intent’, die 

half februari naar de provincie is 

gestuurd, hebben ook de Kamer 

van Koophandel, de Brabantse Mi-

lieufederatie, de GGD, de Milieu-

werkgroep WNM en longarts Dr. 

Palmen zich voorstander verklaard 

van stadsvervoer op aardgas. Eind 

februari hebben we met de provin-

cie afgesproken dat er per 2006 of 

2007 aardgasbussen zullen rijden 

in Tilburg. Tilburg wordt hiermee 

een pilot, Breda en Den Bosch heb-

ben daarmee ingestemd en gaan 

te zijner tijd wellicht ook over op 

aardgasbussen. 

Wij kunnen hier in Tilburg aan-

tonen dat het rendabel is, we zijn 

daar echt volledig van overtuigd. 

En sta eens stil bij de voordelen! 

Geen roetwolken meer, geen stank 

en substantieel minder geluid.”

Michiel de Voogd: ”Dit is een 

uitstekend begin. Natuurlijk is 

aardgas nog steeds een fossiele 

brandstof, maar het is op dit mo-

ment feitelijk het enige alternatief 

dat bedrijfszeker is en waarmee 

snel gezondheidswinst kan worden 

geboekt. De volgende stap is van 

aardgas naar waterstof, want dat 

is een brandstof die zowel schoon 

als duurzaam is. Maar dat kan nog 

wel een jaar of tien, twintig duren 

voor dat echt helemaal klaar is voor 

gebruik. Overigens kunnen we te 

zijner tijd waterstof gewoon bij-

mengen bij het aardgas. Zo gaan we van het hele vieze 

diesel, via aardgas, naar het echt schone waterstof.”

Gewoon doorgaan
Visschers: “We hebben hier de knoop maar gewoon 

doorgehakt. Als we op waterstof zouden wachten zitten 

we 12 jaar met de armen over elkaar. We hebben heel wat 

weerstand moeten overwinnen. Het enge van de hele dis-

cussie is dan dat mensen steeds verder willen praten en 

onderzoeken. Wij beginnen gewoon. Er zijn 5.000 men-

sen in de stad die boven de norm voor lucht of geluid 

zitten. Die gehinderden willen we niet in de kou laten 

staan. We hebben de guts om het te doen, de gemeen-

teraad is bereid om hier 8,7 miljoen voor uit te trekken. 

Dan zijn we toch op de goede weg, lijkt me.”

Wanneer Visschers praat over maatregelen om het ste-

delijk milieu te verbeteren vliegen de voorbeelden over 

tafel. Het grijswatercircuit. De warmte/koude opslag bij 

het Kunstcluster. Ook de strijd van de gemeente om een 

windmolenpark te realiseren gaat door. Visschers: “Vast-

beraden gaan we verder, en reken er maar op dat het lukt! 

Want het is onverantwoord om alleen maar te consume-

ren. Als die acht molens er staan kunnen we daar de hele 

Reeshof mee van stroom voorzien. Duurzame energie 

voor 40.000 mensen; om dat te realiseren willen we heel 

wat tegenslag en tegenstand het hoofd bieden.”

De voordelen 
van aardgas-
bussen: geen 
roetwolken, 
geen stank en 
minder geluid
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De zomer staat voor de 

deur, Margriet en Huub 

Harmsen hebben er zin in. 

“We hebben nooit geweten 

dat Tilburg zo groen was!  

’s Zomers is het uitzicht fantastisch, 

overal waar je kijkt zie je pluimen 

groen in de stad. Daarbuiten zie je 

de omliggende natuurgebieden”, 

vertelt Margriet. Ze wijst naar de 

Loonse en Drunense Duinen, zicht-

baar als een enorm groen woud met 

daardoorheen een gele band, het 

stuifzand. “Ik mis geen moment een 

tuin, voor m’n gevoel zit ik middenin 

de natuur. ’s Ochtends zien we de 

zon opkomen en ’s avonds onder-

gaan, weersveranderingen zien we 

van verre aankomen. Onlangs lag 

Tilburg in een dikke mist, wij staken 

daar in het volle zonlicht bovenuit 

en keken op het wolkendek neer. 

Surrealistisch was dat, alsof je in een 

vliegtuig zat.” 

Hoogtevrees
Het echtpaar Harmsen betrok in 

april 2004 hun appartement in 

Westpoint op de 35e verdieping, 

op precies honderd meter hoogte. 

In de verte zien ze Eindhoven, Den 

Bosch en Breda liggen, in de diepte 

horen ze de auto’s op de Ringbaan 

West en de Hart van Brabantlaan 

zoemen. Aan leven op deze hoogte 

waren ze al snel gewend, maar voor 

hun bezoek is het weleens slikken. 

“Soms durft iemand de lift niet in, of 

mensen durven niet naar de ramen, 

die van vloer tot plafond reiken, te 

lopen”, glimlacht Margriet. Het 

echtpaar maakte de keuze voor hun 

appartement uit een brochure. “We 

hebben nooit het gevoel gehad dat 

we daarmee een gok namen, we 

wisten precies hoe het eruit zou ko-

men te zien. Met de kinderen steeds 

minder thuis en veel vakanties voor 

de boeg waren we er echt aan toe 

om ons huis met tuin te verwisselen 

voor een luxe appartement met veel 

leefruimte. De meubels, waar we bij 

wijze van spreken al dertig jaar op 

zaten, hebben we weggegeven en 

in één klap alles nieuw gekocht. We 

kozen voor een klassieke inrichting, 

ook in een modern appartement past 

D

Je moet het maar durven, wo-

nen op honderd meter hoogte 

in de hoogste woontoren van 

Nederland. Westpoint, een 

bouwproject zo prestigieus dat 

het bijna on-Tilburgs is, maak-

te in aanbouw vele tongen los. 

Nu het rumoer wat verstomd 

is wordt er gewoon lekker 

gewoond. 

“Alsof je in een vliegtuig zit”
Wonen in Westpoint
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dat. En we zijn erg tevreden, het ap-

partement is met kwaliteitsmateria-

len afgewerkt.” 

Karel Appel
Als kopers en eerste bewoners van 

het appartement konden ze meebe-

slissen over het materiaalgebruik 

en de plaatsing van binnenmuren, 

deuren en de keuken. Zo zou er 

tussen hal en woonkamer een dub-

bele, dichte, witte deur komen. Ze 

lieten echter een uitvoering in glas 

maken. Een goede beslissing, het 

zorgt voor openheid en veel licht in 

het gehele appartement. “We heb-

ben meer Westpointbewoners op 

dat idee gebracht, ze willen nu ook 

zo’n deur.” Op een paar plaatsen in 

het appartement, van het type Karel 

Appel, hangen litho’s van deze schil-

der. Margriet: “We kochten ze ooit 

op een veiling. Dat het appartement 

ook zo heet is puur toeval, maar het 

is wel een leuke bijkomstigheid. Eén 

Appel is voor ons erg bijzonder, hij 

is jaren geleden gemaakt door een 

van onze zonen op de kleuterschool. 

Tijdens de verhuizing dook deze 

handgeschilderde replica plots op. 

We vonden dat zo leuk en toevallig 

dat het kunstwerkje nu een speciaal 

plaatsje in ons interieur heeft gekre-

gen.”

“Alsof je in een vliegtuig zit”

BINNENKIJKEN
BIJ 
TILBURGERS

“Soms durft 
iemand de 

lift niet in”
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Vergis je niet, dit boek gaat absoluut 

niet in op de historie van de UvT. 

De oprichting van de Roomsch-Ka-

tholieke Handelshoogeschool in 

1927 wordt wel aangestipt, maar het 

verhaal begint voor dit boek pas in 

1962, met de feestelijke opening van 

het eerste gebouw op de campus aan 

de rand van de stad. Want de campus 

is het onderwerp van dit boek. De 

gebouwen komen elk uitgebreid aan 

de orde, met oppervlakkige aandacht 

voor architectuur en de eisen waaraan 

het gebouw moest voldoen. 

Veranderende eisen
Interessant is het om te zien dat de 

eisen met de tijd zo sterk veranderen. 

Gebouw A uit 1962 is vooral heel open 

ontworpen, met brede gangen, zodat 

docenten en studenten zij aan zij filo-

soferend voort konden schrijden. Krap 

20 jaar later krijgt gebouw S onder 

invloed van de bezuinigingen zulke 

smalle gangen dat men nog enkel ách-

ter elkaar aan kan lopen. Ook de oor-

spronkelijke openheid valt ten prooi 

aan de nieuwe tijden: het recent opge-

trokken gebouw E is uitsluitend met 

een speciale elektrische sleutel toegan-

kelijk, waarmee het de sfeer krijgt van 

een grootsteeds kantoorpand. Archi-

tectuurliefhebbers vinden in dit boek 

de globale uitgangspunten die golden 

bij de bouw van de campusgebouwen. 

Vooral de gebouwen A,B en C van 

Jos. Bedaux zijn inmiddels erkend als 

meesterwerken, maar ook het intieme, 

deels in de grond verzonken ‘stiltecen-

trum’ is het vermelden waard.

Het leven op de campus
Verreweg het mooiste aan het boek zijn de prachtige kleu-

renfoto’s. Fotograaf Van Dusseldorp heeft zich uitgeleefd 

in fraaie composities en doorkijkjes. Gelukkig heeft hij 

zich daarbij niet beperkt tot de gebouwen, maar ook de 

11.000 koppen tellende bevolking van de UvT vastgelegd. 

De studenten en docenten zijn per slot van rekening de 

ziel van de UvT, zonder gebruikers geen gebouwen.

Het laatste hoofdstuk handelt over de binding van de 

universiteit met de stad. Logisch, want de UvT is een 

integraal deel van Tilburg en dat wil men op deze ma-

nier benadrukken. Zo komen ook de Stadsschouwburg, 

museum De Pont en Popcentrum 013 nog even voorbij. 

Toch komt dat einde een beetje geforceerd over, de au-

teurs hadden zich beter kunnen beperken tot hun eigen 

campus. Voor de belangstellende lezer zal het geen enkel 

probleem zijn. Die slaat het laatste hoofdstuk gewoon 

over. Dan blijven er nog 84 erg interessante en mooie 

pagina’s over. 

De universiteit van Tilburg 

in beeld

‘De universiteit van Tilburg 
in beeld’
Uitgave Universiteit van Tilburg

ISBN 90-72725-73-5

Prijs: 29,50 �

Te koop bij de universiteit en bij 

boekhandel Gianotten

Recent verscheen een interes-

sant boek voor belangstellenden 

in architectuur en/of de Tilburgse 

Universiteit. ‘De universiteit van 

Tilburg in beeld’ is de onopge-

smukte titel, en dat past heel 

goed bij het boek. Geen koude 

drukte, maar wel prachtige foto’s 

van de hand van Wil van Dussel-

dorp en een gemakkelijk lees-

bare tekst van Karel Soudijn.

BOEKRECENSIE

April 2005 35         

TEKST: 
Maarten 
Bokslag
FOTOGRAFIE: 

Wil van 
Dusseldorp



Niets in de muziek 
staat echt vast

Van een bescheiden aanpak 

kun je dj Rogér de Rooy 

(28) niet betichten. Zonder 

blikken of blozen noemt 

hij zich een meester van het ritme, 

in goed Spaans een ‘amo del ritmo’. 

Maar, en zo is hij dan ook wel weer, 

muziek maak je niet alleen. En dus 

verzamelde hij de afgelopen twee 

jaar een tiental andere ritmische 

meesters om zich heen. Veelal pro-

fessionele muzikanten uit Tilburg 

en wijde omgeving, afkomstig uit 

diverse genres. Samen met dj Rogér 

beklommen zij in wisselende bezet-

ting de podia als Amos del Ritmo; 

een swingende samenballing van 

dance-act en live-band. En na naam 

te hebben gemaakt in de wereld van 

studentenfeesten wil hij nu door-

stoten naar het club-circuit. Reden 

genoeg voor een goed gesprek met 

bedenker en drijvende kracht Rogér 

de Rooy in wat nog altijd Amos del 

Ritmo’s geboortestek en uitvalsbasis 

is: Café Bolle aan het Piusplein.

 

Lekker battlen
“Het idee voor Amos del Ritmo is 

eigenlijk langzaam en heel natuurlijk 

gegroeid”, vertelt De Rooy. “Als dj 

draaide ik zo’n twee jaar geleden 

mijn vaste avond op vrijdag in Bolle. 

Dat was toen nog een van de rustig-

ste avonden. Daardoor had ik alle 

ruimte om te draaien wat ik wilde, 

maar ook letterlijk zo’n beetje het 

hele podium voor mezelf. Daar kon 

best eens iemand bij, vond ik. Zo 

ontstond het wilde plan om naast 

mijn muziek ook een keer twee 

percussionisten het podium op te 

halen. Om de boel eens echt goed op 

te zwepen, ze lekker tegen elkaar én 

mij te laten battlen.” 

De baas van Bolle was snel te porren 

voor Rogérs idee en ook de percus-

sionisten had hij zo gevonden. 

“Mark Otten was de eerste. Ik kende 

hem nog van de muziekschool. 

Daar hadden wij als jochies samen 

algemene muzikale vorming gevolgd 

en op de piano en het klokkenspel 

zitten spelen. Maar inmiddels was 

hij uitgegroeid tot een muzikaal 

wonder, een superpercussionist die 

werkelijk alles kan spelen. Via hem 

V

Tilburg is rijk aan culturele kie-

men. In oude fabrieken, kleine 

zaaltjes en cafe’s broeit het 

van de initiatieven op allerlei 

gebied, van muziek en dans tot 

beeldende kunst en literatuur. 

Reden genoeg voor Tilburg Ma-

gazine om met regelmaat on-

der te duiken in deze artistieke 

humuslaag en er een boeiend 

initiatief uit op te vissen. In dit 

nummer de eerste aflevering: 

Amos del Ritmo.

RITMO
Amos del Ritmo kan niet wachten op de zomer

TEKST: 
Angelique 
Spaninks
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kwam ook zijn vriend Arjan Driessen 

erbij, die veel ervaring had in allerlei 

orkesten en latinbands. Binnen twee 

maanden was de eerste bezetting van 

Amos del Ritmo een feit.”

Veel repeteren hoefden ze niet, de 

opzet was van meet af aan zoveel 

mogelijk improviseren en battlen, 

en dat doe je live op het podium. Een 

opzet die van meet af aan knalde. 

”Het eerste optreden was in decem-

ber 2003”, herinnert De Rooy zich 

nog levendig. “We speelden meteen 

het dak eraf. En dat op een anders 

altijd zo rustige vrijdagavond in 

Bolle.” Meteen kregen de Meesters 

van het Ritme maandelijks de be-

schikking over het podium. Maar 

na drie keer een volle zaal en groot 

succes begon het te knagen. “Voor 

je het weet wordt het eentonig. Zie je 

mensen denken: daar heb je ze weer. 

Dat wilden we van meet af aan voor-

komen. En dus gingen we op zoek 

naar andere muzikanten om iedere 

set te kunnen wisselen. Trompettist 

Arthur Flink beklom het podium om 

er de strijd aan te gaan met saxofo-

nist Milan Bonger, iemand die zijn 

sporen verdiend heeft in de jazz-

scène. Later traden ook dwarsfluitis-

te Marjolein Kempen en vibrafonist 

Vincent Vibes toe tot het legioen der 

ritmemeesters, en onlangs kwamen 

zangeres Gina J., elektrisch gitarist 

Eller van Buuren en MC-beatboxer 

Andy Nemville er bij. Iedere com-

binatie geeft weer een eigen sfeer, 

soms jazzy, soms neigend naar latin, 

dan weer groovy en funky of met een 

vleugje rock.”

Improvisatie
Is het op het podium een komen 

en gaan van muzikanten, de harde 

kern van Amos del Ritmo bestaat tot 

nu toe uit vier personen: Rogér de 

Rooy, Mark Otten, Arjan Driessen 

en Milan Bonger. Zij doen het voor-

werk, kiezen de muziek en maken 

compilaties zodat de meespelende 

andere muzikanten zich een beetje 

in kunnen spelen. “We hebben nu 

een repertoire van zo’n zestig pla-

ten. Variërend van de hardsoul van 

dj Roog en dr Kucho tot Malente en 

Sander Kleinenberg, stuk voor stuk 

platen die danceliefhebbers meteen 

herkennen. Maar de meerwaarde van 

onze optredens zit ‘m toch vooral in 

de improvisatie. Niets in de muziek 

staat echt vast als we beginnen, al-

leen de bezetting. We proberen de 

sfeer te proeven en al spelend een 

set op te bouwen waarin we zoeken 

naar een klik. Vervolgens gaan we 

pas echt los. Daarbij voel ik mij als 

dj echt niet gereduceerd tot behang, 

naast al het live geweld. Integendeel, 

ieder speelt een duidelijke eigen rol 

en we vinden echt evenwicht. Dat 

is juist het kenmerk van veel dance; 

daar zitten van nature open, lege 

stukken in waarop een muzikant 

kan excelleren, terwijl in de breaks 

daartussen de dj nadrukkelijk op de 

voorgrond treedt.”

Speelde Amos del Ritmo in het begin 

vooral binnen, met Koninginnenacht 

2004 zochten ze de buitenlucht op. 

Eerst speelden ze het Piusplein plat, 

daarna volgde een optreden tijdens 

City Sounds. Op het grote podium 

op de Heuvel traden naast zangeres Gina J. ook fluitiste 

Marjolein Kempen en trompettist David Rockefeller van 

het New Cool Collective aan. Pianist Jeroen van Vliet 

bespeelde een Rhodes elektrische piano. Tijdens City 

Sounds Indoor, in november 2004, werd het collectief 

ontdekt door de Tilburgse manager Tijs Hofman. Sinds-

dien is de landelijke opmars een feit en speelt Amos del 

Ritmo op gigantische feesten voor al gauw tweeduizend 

studenten en meer, in onder meer Den Haag, Leiden, 

Groningen en Amsterdam. Memorabel was het optreden 

tijdens een bedrijfsfeest in Fifteen, het trendy restaurant 

dat topkok Jamie Oliver onlangs opende in Amsterdam. 

Steeds meer eigen sound
“De volgende stap is nu richting clubcircuit”, stelt De 

Rooy resoluut. “Daarom kiezen we vanaf nu voor een 

meer uitgebreide, vaste opstelling. Met vijf man vullen 

we het podium: twee percussionisten onder wie Arndt 

Beckmann, MC Andy en Milan op sax. We hebben nu een 

paar keer zo gespeeld en dat staat als een huis.”

En wat ooit begon met een repertoire van herkenbare 

nummers waar overheen gespeeld werd, ontwikkelt 

zich nu steeds meer een eigen Amos del Ritmo-sound. 

“Vroeger hadden we nog af en toe een hitje nodig om de 

aandacht te pakken. Nu is de kracht van de instrumenten 

zo gegroeid dat we dergelijke herkenbaarheid niet meer 

nodig hebben. Zeker nu we ook steeds vaker gebruik 

kunnen maken van de eigen producties die Mark Otten 

in zijn studio maakt, krijgen we een uitgesprokener ei-

gen geluid. Nu nog een eigen cd en de interesse van een 

platenmaatschappij …”, mijmert De Rooy. “Maar eerst 

gaan we weer naar buiten, zodra het weer het toelaat. 

Lekker buiten spelen, de festivals af. Laat voor Amos del 

Ritmo de zomer maar komen, wij zijn er klaar voor.” 

Info: www.amosdelritmo.com

“Zo heb ik 
ook een keer 
twee percus-
sionisten op 
het podium 
gehaald. Om 
de boel eens 
echt goed op 
te zwepen.” 
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“Het is niet moeilijk om 

mensen te laten vallen 

als er iets hapert”, vindt 

Michiel Meeuwsen, be-

drijfsleider Opleidingscentrum 

Chauffeurs Personenvervoer van 

de BBA. “Maar met extra geduld en 

begeleiding kun je veel met deze 

groep bereiken.” Meeuwsen is ver-

antwoordelijk voor een tweejarig op-

leidingstraject tot buschauffeur. Een 

aanzienlijk deel van de deelnemers 

is afkomstig uit het bestand van de 

Sociale Dienst. Zij worden geschoold 

tot allround buschauffeur en werken 

daarnaast parttime op de taxi. Een 

van hen is Reda El Asri. “Binnen 

twee à drie maanden zal hij zijn di-

ploma halen”, verwacht Meeuwsen. 

“Dan stapt hij over van de taxi op 

de bus en wordt hij verder begeleid 

in het chauffeursvak.” Meeuwsen 

benadrukt dat het een zwaar traject 

betreft. “Deelnemers moeten be-

schikken over aanleg, motivatie en 

een flinke dosis doorzettingsvermo-

gen. Mensen die afkomstig zijn uit 

de bijstand, hebben vaak de neiging 

om terug te vallen in oude gewoon-

ten. Ze hebben meer zorg nodig. 

Vooral in de beginfase voeren we veel 

gesprekken. Ze moeten weten wat 

wij van hen verwachten. Ook moeten 

ze het gevoel hebben dat ze met pro-

blemen bij ons terechtkunnen.” De 

BBA werkt in het traject samen met 

verschillende Brabantse gemeenten. 

Meeuwsen: “De gemeente Tilburg is 

Werkgevers zoeken mensen die 

willen werken, kunnen werken 

en over werkritme beschikken. 

De gemeente Tilburg snapt die 

vraag én heeft werkzoekenden 

die daarbij aansluiten. Omdat 

het tijd werd voor concrete 

actie, is de gemeente gestart 

met het project Maatschappe-

lijk Werkgeverschap. Het doel 

is om veel werkzoekenden aan 

het werk te krijgen. In 2004 is 

dat gelukt: 170 uitkeringsge-

rechtigden vonden via dit pro-

ject een reguliere baan.

H

Werkzoekenden weer aan de slag

“Dit zijn bijzonder 
  gemotiveerde mensen!”

“Ik ben dolblij 
dat ik hier 

werkervaring 
kan opdoen!”

Melissa Tamo, 
werkervaringsplaats 
als receptioniste bij 

Randstad Uitzendbureau
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opvallend actief en direct bezig met 

het plaatsen van uitkeringsgerech-

tigden.”

Marktgericht werken
Astrid Peerenboom is de enthou-

siaste trekker van het project 

Maatschappelijk Werkgeverschap. 

Zij werkt marktgericht en loopt 

niet weg voor problemen. Samen 

met werkgevers gaat ze op zoek 

naar oplossingen voor arbeids-

marktvraagstukken. Peerenboom: 

“Mensen met een uitkering hebben 

onterecht een negatief imago bij 

veel werkgevers. Door een juiste 

aanpak zijn zij juist waardevolle 

werknemers. Als ze gaan werken, 

krijgen ze weer structuur in hun 

leven. Ze zijn hun werkgever dank-

baar, omdat hij vertrouwen in hen 

heeft en in hen wil investeren. Op de 

lange termijn verdient de werkgever 

zijn investering ruimschoots terug, 

want hij heeft iemand in dienst die 

continuïteit biedt. Dit zijn bijzon-

der gemotiveerde mensen.” Om 

werkgevers van haar boodschap te 

overtuigen, bezoekt ze bedrijven, 

bijeenkomsten en congressen. Op 

die manier vergroot ze haar netwerk 

en legt ze contacten met interessante 

partners. “Ik spreek werkgevers aan 

op hun deskundigheid en kennis van 

de regionale arbeidsmarkt en maak 

daar ook gebruik van.” Zo zocht ze 

samenwerking met IT-Meester in 

Den Bosch. Deze organisatie leidt 

mensen met een uitkering op tot ICT onderwijsassistent 

en helpt hen bij het vinden van een baan. “Het is een 

nieuwe functie in het onderwijs die vergelijkbaar is met 

die van onderwijsassistent, maar dan toegespitst op het 

gebruik van computers”, legt Miriam van Iersel, consu-

lent bij IT-Meester, uit. “In het onderwijs is veel behoefte 

aan ondersteuning op het terrein van ICT. Tegelijkertijd 

zitten veel computerdeskundigen werkloos thuis.” 

Werkritme
“In het begin was het wennen. Ik vond het vooral moei-

lijk om vroeg mijn bed uit te komen”, zegt Marc Houwen 

met een brede grijns. “Gelukkig zat ik al enigszins in 

het werkritme door mijn vrijwilligerswerk bij Amarant.” 

Houwen loopt stage als ICT onderwijsassistent bij De 

Poort in Tilburg. Op deze praktijkopleiding voor moeilijk 

lerende kinderen begeleidt hij leerlingen bij het werken 

met de computer. Daarnaast onderhoudt hij de ICT in-

frastructuur en gaat hij een nieuwe mediatheek opzetten. 

Binnenkort wordt zijn stageovereenkomst omgezet in 

een reguliere baan. Van huis uit is Houwen offsetdrukker 

en grafisch ontwerper. “Als gevolg van een ongeluk kon 

ik dat werk niet meer doen. Ik ging een jaar op reis en 

toen ik terugkwam, lagen de banen niet voor het opra-

pen.” In een beroepskeuzetest scoorde onderwijs opval-

lend hoog. Dit, in combinatie met zijn computerkennis 

en de drive om te werken, maakte hem tot een geschikte 

kandidaat voor het traject van IT-Meester. 

Om werkgevers te koppelen aan uitkeringsgerechtigden 

heeft de gemeente begin 2004 een matchingunit inge-

richt bij Sociale Zaken, die momenteel wordt bemand 

door twee fulltime medewerkers. Zij staan garant voor 

een goede match. “Werkgevers leggen bij ons hun va-

catures neer en geven een indicatie van de competenties 

waarover kandidaten moeten beschikken”, legt mede-

werker Linda Levens uit. “Wij bekijken of de vacatures 

geschikt zijn voor de doelgroep en selecteren de kandi-

daten. De kandidaten worden geleverd door casemana-

gers van de Sociale Dienst en reïntegratiebedrijven waar 

de gemeente mee samenwerkt. De kandidaten moeten 

voldoen aan de gestelde ‘harde’ eisen, bijvoorbeeld op-

leiding of werkervaring. Maar wij moeten kunnen spelen 

met ‘zachte’ eisen, zoals communicatieve vaardigheden. 

Mensen moeten de mogelijkheid krijgen zich op ter-

mijn te kwalificeren voor een baan. Dat vraagt om extra 

coaching, door ons en door de werkgever.”  

Herwonnen zelfvertrouwen
Marc Beelen kreeg via de matchingunit een baan bij 

de gemeente Tilburg. Op de afdeling beslaglegging 

fungeert hij als contactpersoon tussen deurwaarders 

en casemanagers. Hij is enthousiast over de werkwijze 

van de matchingunit. “De positieve benadering heeft 

me goed gedaan. Je wordt gestimuleerd om te blijven 

“Dit zijn bijzonder 
  gemotiveerde mensen!”

De drive om 
te werken 
maakt Marc 
geschikt voor 
dit opleidings-
traject
Marc Houwen, in 
opleiding tot ICT 
onderwijsassistent
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zoeken.” In 2003 werd Beelen door 

zijn toenmalige werkgever aan de 

dijk gezet. “Dat ontslag gaf me een 

enorme domper. Ik trok me terug 

in mijn eigen wereld en had geen 

energie om dingen aan te pakken. 

Met behulp van vrienden en een psy-

choloog kwam ik er bovenop en kon 

ik weer genieten van het leven. Maar 

het lukte me niet om een baan te 

vinden.” Aan een goede opleiding en 

werkervaring ontbrak het niet. Bee-

len heeft de studie bedrijfseconomie 

aan de HEAO afgerond en werkte 

jarenlang in diverse administratieve 

functies. Stap voor stap klom hij 

hogerop. Maar vanaf 2003 was zijn 

CV angstvallig leeg. En een witte vlek 

in je carrière schrikt potentiële werk-

gevers af. “Ik ben blij met mijn baan 

bij de gemeente. Toch blijf ik waar-

schijnlijk niet op deze plek, want ik 

heb onlangs een aanbod gekregen 

voor een job die beter aansluit op 

mijn studie. In ieder geval geeft het 

me zelfvertrouwen om weer in de 

running te zijn.”

De motieven van werkgevers om deel 

te nemen aan het project Maatschap-

pelijk Werkgeverschap zijn velerlei. 

“Vanwege de vergrijzing heeft de 

BBA in de toekomst meer chauffeurs 

nodig”, aldus Michiel Meeuwsen. 

“Bovendien streven wij naar meer 

diversiteit in het chauffeursbestand. 

Door vrouwen, jongeren en alloch-

tonen een kans te geven, kunnen 

we een betere afspiegeling vormen 

van de maatschappij. Het opleidingstraject speelt hierin 

een grote rol. Maar ook mensen die niet voor dit traject 

in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat ze de Neder-

landse taal niet voldoende beheersen, kunnen werkerva-

ring opdoen bij de BBA. Vanaf april 2005 gaan in Tilburg 

drie wijkbussen rijden, die bemand worden door vrijwil-

ligers en mensen uit de bijstand die enthousiast zijn 

over het chauffeursvak. Wellicht kunnen zij op langere 

termijn de stap maken naar het opleidingtraject.” 

Snuffelen en ervaring opdoen
“Randstad wil meer doen dan het leveren van handjes”, 

zegt Milly Buys, senior intercedente bij uitzendbureau 

Randstad. “We willen iets betekenen voor de maatschap-

pij. Dit project sluit daar uitstekend op aan. Al jaren doen 

we zaken met de gemeente. Met de matchingunit hebben 

we afgesproken om extra te focussen op uitkeringsge-

rechtigden. Verder hebben we gezocht naar een manier 

om deze afspraak smoel te geven. Dit resulteerde in een 

werkervaringsplaats voor een receptioniste. In ons pand 

aan de Schouwburgring wordt deze functie vooralsnog 

niet structureel ingevuld. Het is een leuke plek om te 

snuffelen en ervaring op te doen.” Buys noemt de men-

sen van de matchingunit een enthousiaste club doeners 

die waarmaken wat ze beloven. “De kandidaten die ik 

krijg toegestuurd, zijn stuk voor stuk passend en abso-

luut gemotiveerd. De werkwijze van de matchingunit is 

vergelijkbaar met onze aanpak. Er is een stukje chemie. 

We willen allebei scoren en krijgen er een kick van als we 

iemand hebben geplaatst.”

In de selectieprocedure houdt Buys rekening met de 

achtergrond van de uitkeringsgerechtigden. “Ik merk dat 

ik wat milder ben. Het zijn vaak mensen die een duwtje 

nodig hebben.” Met de komst van Melissa Tamo wordt 

de plek van receptioniste voor de vierde keer via het pro-

ject ingevuld. “Als Melissa er niet is, is het zuchten en 

steunen”, vindt Buys. “Het is een toppertje.” Tamo is op 

haar beurt dolblij dat ze werkervaring op kan doen bij de 

uitzendorganisatie. Want gebrek aan ervaring is de reden 

waarom deze jonge moeder zo vaak werd afgewezen. Bij 

Randstad heeft ze een keur van taken. “Ik ben het eerste 

aanspreekpunt, neem de telefoon op, doe administra-

tieve werkzaamheden, houd me bezig met het archief 

en verzorg de etalage. Het leuke van de functie is dat ik 

in aanraking kom met mensen in alle kleuren, soorten 

en maten.” Tussen de bedrijven door is ze druk doende 

met solliciteren. “Ik zit hier met mijn neus bovenop de 

vacatures en krijg veel ondersteuning. Ik verwacht dat ik 

binnenkort een vaste baan heb, maar het liefst zou ik bij 

Randstad blijven. Oeps, ik moet gauw weer aan de slag”, 

zegt ze verontschuldigend. Bij de balie staat inmiddels 

een flinke rij mensen op haar te wachten.

Gemeente Tilburg

Projectleider Maatschappelijk 

Werkgeverschap

Astrid Peerenboom

E-mail: 

astrid.peerenboom@tilburg.nl

Koningsplein 8, Tilburg

(06) 5155 7724

Binnen twee à 
drie maanden 
zal Reda zijn 
diploma halen, 
dan stapt hij 
over van de 
taxi op de bus
Reda El Asri, in opleiding 
bij de BBA

CONTACT:
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Arno Mertens is de eerste Til-

burgse kunstenaar die een 

tentoonstelling heeft ingericht 

op de kamer van burgemeester 

Ruud Vreeman. Arno Mertens, 

38 jaar, is een van de angry 

young men in de Tilburgse 

kunstwereld. “Ik ben er van 

overtuigd dat je geen gewel-

dige tekenaar hoeft te zijn om 

tot een heel goed beeld te ko-

men. Schilderen is veel meer 

een mentaliteit, een drang om 

steeds je eigen wiel uit te vin-

den”, stelt hij.

“Schilderen is 
 een mentaliteit”

April 200542 

TEKST: 
Thomas 
Heesters
FOTOGRAFIE: 

Arno Mertens
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Arno Mertens verzorgt eerste expositie op bur-
gemeesterskamer

“Schilderen is een 
mentaliteit”

Hendrik Driessen, direc-

teur van De Pont, museum 

voor moderne kunst, 

opende de eerste exposi-

tie van Arno Mertens in de kamer 

van Ruud Vreeman. De kunstenaar 

toont er een staalkaart van zijn 

werk. “Wie er binnenloopt krijgt 

zicht op de series waar ik sinds 

jaren aan werk”, vertelt Mertens. 

“Die waren strikt gescheiden maar 

groeien nu naar elkaar toe. Je hebt 

de werken waarbij de verf recht uit 

de tube op het doek is geplakt. Die 

noem ik Crawling Paint, verf die 

als een soort naaktslak die over het 

doek kruipt. De andere serie noem 

ik Coral Reef, koraalrif dus, en 

daar is de verf wat wateriger, met 

gefilterde kleuren die als een soort 

fundament dienen voor het schilde-

rij. Maar ik ben geen portrettist van 

koraalriffen! Het is slechts de eerste 

bouwsteen voor het schilderij. Ik 

kies voor de onnederlandse kleuren, 

de paarse onderwaterplant waar een 

heel klein geel visje voor zwemt. 

Dat is een gegeven, een beginsitu-

atie, een paarse wolkerigheid met 

gele stippen als het ware. 

Die series groeien nu wat meer naar 

elkaar toe, de wat stuggere verf en 

de meer vloeibare verf benaderen el-

kaar en ik kan nu op het zelfde doek 

lyrisch met verf omgaan en tegelijk 

heel stug. Het wordt nu meer coral 

crawling.”

H
Mondriaan als komeet
Het moet het Haags Gemeentemuseum zijn geweest 

of het museum Boymans Van Beuningen. “Ik was op 

schoolreisje als veertien- of vijftienjarige. Ik stond daar 

en Mondriaan kwam als een komeet op mij af. Van Gogh 

stond gewoon in de fik. Zo heftig was mijn reactie. Ik 

heb er een week van wakker gelegen en vroeg mij af wat 

er met me aan de hand was”, zegt Arno Mertens. “Ik 

drukte dat een paar jaar weg en probeerde me als puber 

met andere dingen bezig te houden, zoals tophockey. 

Toch moest ik ook steeds tekenen. Maar in mijn familie 

hoefde ik niet aan te komen met mijn tekeningetjes. Hoe 

meer ik ermee bezig was hoe dwangmatiger het werd. Ik 

weet niet waarom, maar ik moest het doen.

Na mijn middelbare school ging ik naar de AMA in Til-

burg, in de St.Josephstraat. Het leek me een goede op-

leiding maar ik wist eigenlijk ook wel dat het een soort 

‘parkeerstudie’ was. “Als die afwijking met kunst door-

zet kan ik er na deze studie altijd nog mee verder”, was 

KUNSTENAARS
PORTRET

Verf die als 
een soort 

naaktslak die 
over het doek 

kruipt

Arno Mertens verzorgt eerste 
expositie op burgemeesterskamer
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mijn gedachte. De muren van de AMA 

hingen echter vol met kunst, dus de 

dagelijkse confrontatie bleef. En on-

dertussen had ik wél een garagebox 

gehuurd aan de Ringbaan Oost, iets 

dat ik verzweeg voor mijn omgeving. 

Ik sprak er op een gegeven moment 

met de leraar sociologie over. Die 

zei me dat ik echt die keuze moest 

maken: ga naar de kunstacademie.” 

Mertens vervolgt: “Ik dacht, op een 

academie zitten allemaal super-

intellectuelen en Michelangelo´s, 

daar heb ik niets te zoeken. Ik ging 

eerst een tijd solitair schilderen, op 

mezelf. Gaandeweg leerde ik wat 

kunstenaars in de regio kennen die 

me vertelden dat het niet zo gek was 

wat ik deed. Dus kocht ik op zeker 

moment een aantal treinkaartjes 

en ging in een paar dagen tijd alle 

kunstacademies van Nederland be-

kijken. Toen ontdekte ik dat ik daar 

wel degelijk thuishoorde.”

Werk met ballen
“Ik schreef me in bij een aantal aca-

demies en werd bij een paar toege-

laten. Uiteindelijk koos ik voor Til-

burg, stom genoeg. Ik ben er na twee 

maanden opgestapt omdat het alleen 

maar ruiken en niet proeven was. 

Niemand had belangstelling voor het 

werk wat ik thuis maakte. Ik werd 

gek van docenten die alleen maar 

keken of ik de opdrachtjes goed had 

uitgevoerd. Met een rooie kop ben 

ik toen naar de decaan gestapt die 

meteen zei: ‘Je komt me zeker vertel-

len dat je naar Den Bosch gaat.’ Dat 

klopte. Den Bosch bleek een gewel-

dige opleiding te zijn, ik kreeg er 

veel vrijheid en er heerste een soort 

post-HBO-geest: iedere student 

kon beschikken over een ruimte van 

dertig vierkante meter waar hij kon 

werken, terwijl de docent zo af en 

toe kwam kijken. De natuurlijke se-

lectie was daardoor natuurlijk enorm 

groot. Veel van die 17-jarigen brak 

dat op, maar ik was al wat ouder en 

heel erg gedreven.” 

Arno Mertens, fel: “Het is een mis-

verstand dat als je een beetje je fami-

lieleden kunt natekenen, je wel kun-

stenaar kunt worden. Maar de beste 

tekenaars vallen vaak het eerste af op 

de academie. Daar zit geen eigen ik 

in, geen eigenheid, geen identiteit. 

De vraag is toch: hoe kan je werk bal-

len krijgen? Hoe kom je van afbeel-

ding tot verbeelding? Kijk maar naar 

Burgemeester Ruud Vreeman van Tilburg nodigt dit jaar drie 

keer een kunstenaar uit om een expositie te verzorgen op zijn 

werkkamer. “Ik ontvang veel gasten op mijn kamer en die kan 

ik op die manier iets laten zien van de creatieve kracht van 

Tilburg”, aldus Ruud Vreeman. De burgemeesterskamer is ook 

enkele malen open voor publiek. De expositie van Arno Mertens 

opende eind januari. Hij is nog te bezichtigen op vrijdag 13 

mei van 15.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen zich melden bij 

de balie van Stadskantoor I, Stadhuisplein 130. In mei wordt 

bekend gemaakt wie de tweede expositie zal verzorgen. “Op deze 
manier kan 

ik iets laten 
zien van de 

creatieve 
kracht van 

Tilburg.”
Burgemeester 

Ruud Vreeman

EXPOSITIE 
OP DE
BURGEMEESTERSKAMER

“Bij Coral Reef 
is de verf wat 
wateriger, 
met gefilterde 
kleuren die als 
een fundament 
dienen voor 
het schilderij”

FOTO: PvE
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wijl sommige medestudenten duizend doden stierven toen 

de docenten het atelier binnen kwamen.” 

Burgemeesterskamer
Mertens is blij met de expositie in het Tilburgse stadhuis. 

“Vanaf het begin liep het contact heel makkelijk. Ik vond 

het geweldig dat ik carte blanche kreeg. De gedachte om er 

te kunnen hangen wat ik wilde sprak me aan, maar ik was 

ook vrij om kasten, lampen en dergelijke te verwijderen. 

Niet dat ik de binnenshuisarchitect van de burgemeesters-

kamer zou zijn, maar dat ik gewoon een expositie mocht 

verzorgen. Het is me ook gelukt om de werken te laten 

functioneren in een werk-leef situatie. Dus dat het werk 

tot zijn recht komt, maar dat er toch gewerkt kan worden. 

Het had qua keuze natuurlijk brutaler gekund. Maar ik heb 

stiekem de collegekamer ook als expositieruimte ingericht. 

Dat mocht aanvankelijk alleen voor de opening, maar het 

hangt er nog steeds”, glundert Mertens. 

Goed is, dat er werken verkocht zijn en dat het natuurlijk de 

nodige publiciteit heeft opgeleverd”, zegt hij eerlijk. “Het 

leuke is dat het idee als een losse flodder is gelanceerd door 

Vreeman, maar toen het serieus werd is hij ook zelf op ate-

lierbezoek geweest. Ik vond het leuk dat hij samen met zijn 

echtgenote mijn verhalen heeft willen aanhoren. Zo kon 

hij ook vertrouwd raken met mijn werk. Dat persoonlijke is 

belangrijk, op atelier, de man bij en tussen het werk.”

Stijlbreuk
Mertens gaf al aan dat de expositie in de burgemeesterska-

mer een samenkomen van twee grote series is. “Ik heb veel 

stijlen besnuffeld. Na een periode durfde ik voor een grote 

stijlbreuk te kiezen om mezelf de tijd te gunnen om een be-

paald iets uit te werken. Zo heb ik een lange geometrische 

zwartwit-periode gehad, die uiteindelijk een groot verlan-

gen naar kleur opleverde. Dat vertaalde zich weer naar de 

series die ik nu schilder. Mensen die je chronologisch vol-

gen snapten dat soms niet. Maar soms moet je zoiets doen 

om erachter te komen waarom je iets niet moet doen.

Aan het eind van mijn zwartwit-periode maakte ik af en toe 

scheldschilderijtjes, dingen die me ontvielen. Ik zette dan 

een prikkelende tekst op doek, met enkele streken verf en 

wat strepen verf uit een tube. Echt het one touch-idee: het 

moet in één keer goed zijn. Ik wilde er de kijker en de schil-

derkunst mee tergen, maar stiekem bracht het mij wel verder 

in mijn ontwikkeling. Ik had op een gegeven moment een 

stuk of tien van die werkjes die vanzelf waren ontstaan. Na 

een aantal maanden onderkende ik de kwaliteit ervan. Ik kon 

ze ook niet bedenken, ze ontstonden, daarmee zat er ook 

steeds een handrem op. Museum Jan Cunen in Oss zag wat 

in die antimuseale scheldschilderijtjes, in die bewust lelijke 

dingen bij wijze van spreken. Doordat ik ze in het museum 

zag hangen heb ik de weg terug gevonden naar kleur en 

vorm in de schilderkunst. Ik geloof niet in inspiratie, ik ge-

loof in werken. Destructie kan toch heel constructief zijn.”

Vincent van Gogh. Die heeft heel 

hard moeten werken om te leren te-

kenen, en toen hij het een beetje kon 

ging-ie uiteindelijk knarsende en 

piepende schilderijen maken, die de 

mensen en de schilderkunst tergden 

in die tijd. Maar talent verplicht. Als 

je het gevoel hebt ‘ik moet beelden 

maken’, dan vind ik dat je verplicht 

bent om dat naar buiten te brengen 

en te ontwikkelen.”

Het toeval manipuleren
Uiteindelijk gaat het om werken, en 

niet om inspiratie, vindt Arno Mer-

tens. “Je komt om negen uur je atelier 

binnen, je gaat om zes uur weg en je 

bent de hele dag bezig met herstellen 

en zoeken. Je bent in dialoog met je 

werk. Die beelden van kruipende verf 

of zo’n koraalrif zijn beginsituaties 

waar vanuit het werk onder je handen 

groeit tot wat het uiteindelijk wordt. 

Het schilderij verwijst niet naar iets 

erbuiten, het moet over zichzelf gaan. 

Je manipuleert het toeval enigszins, 

de verandering in beeld. Daar moet je 

veel in toestaan, zonder dat je de uit-

gangspunten uit het oog verliest. Ik 

laat de verf enigszins zijn eigen gang 

gaan en grijp daar op in. Wanneer 

het werk niet af is, blijft het tegen me 

praten. Wanneer het af is weet ik dat. 

Een schilderij is af als het stil is. Het 

vraagt niet meer.

Ik kan niet tegen het bord yoghurt 

dat als ingreep in de ruimte is ge-

plaatst. Je moet dat zonder enige 

uitleg maar accepteren, omdat het 

kennelijk kunst is. De meeste musea 

hebben zich ver verwijderd van het 

volk door dit soort kunst te presen-

teren. Het wordt niet uitgelegd of ze 

maken zich er met een A4’tje vanaf. 

Als mensen met een walkman over 

het museum worden geïnformeerd 

vind ik dat prima. Maar het is arro-

gant als er zo’n diep intellectualisme 

wordt gezocht dat het beeld er niet 

meer is. Het beeld moet het uitein-

delijk doen, daar gaat het om. Het is 

toch beeldende kunst.”

Arno Mertens praat heel gemakkelijk 

over zijn werk. “Het is je meegege-

ven, maar ik het is ook het fanatisme 

waarmee ik schilder. Ik wil graag 

ambassadeur zijn van mijn eigen 

werk, maar ook van kunst in het 

algemeen. Ik zei al, talent verplicht. 

Maar ik praat er ook gewoon graag 

over. Ik stond ook te trappelen voor 

de beoordeling op de academie, ter-

Op de site van Arno Mertens 

worden tijdig andere exposities 

aangekondigd en staan ook 

andere artikelen over de schil-

der: www.arnomertens.com

WWW.ARNOMERTENS.COM

“Ik kan niet 
tegen het 
bord yoghurt
dat als 
ingreep in 
de ruimte is 
geplaatst”
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Een goede reden om voor 

de start van deze nieuwe 

culinaire rubriek in Til-

burg Magazine juist bij 

Meesters op bezoek te gaan. Ton van 

Helden, een van de drie eigenaren 

van Meesters, vertelt graag over de 

ontwikkeling die het restaurant 

heeft doorgemaakt. “Heel langzaam 

worden we steeds beter”, vertelt 

Van Helden. “We zijn niet uit op een 

Michelin-ster, maar onze ambities 

zijn niet anders. We willen steeds 

een stukje hoger op de ladder, niet 

op onze lauweren rusten maar verder 

verbeteren. Het enthousiasme van 

onze gasten blijft ons keer op keer 

stimuleren.”

Alles huisgemaakt
Bij Meesters wordt alles huisge-

maakt, claimt Van Helden. Het ijs 

wordt zelf gedraaid. De patés, de 

sauzen, de parfaits en mousses 

worden volledig in eigen keuken 

bereid. De soepen zijn vermaard. Zo 

vermaard zelfs, dat ze over enige tijd 

in een winkeltje naast het restaurant 

te koop worden aangeboden, samen 

met pasta’s, salades, tapenades en 

meer versgemaakt lekkers om thuis 

direct te consumeren. Ook de bras-

serie, die rond lunchtijd steevast 

bomvol zit, wordt bij die gelegen-

heid uitgebreid.

E

Al tien jaar is het een van de 

best bezochte eetgelegen-

heden van Tilburg. Stads-

café/restaurant Meesters 

wordt gekenmerkt door een 

informele sfeer, een sobere, 

klassieke inrichting en een 

mediterrane keuken. In de 

loop van dit jaar zit er een 

uitbreiding aan te komen. En 

er komt zelfs een winkeltje, 

waar Meesters’ producten 

versgemaakt te koop zijn.

VERS
“Steeds een stukje 
 hoger op de ladder”

Stadscafé/restaurant Meesters

TEKST: 
Maarten 
Bokslag
FOTOGRAFIE: 

Peter van den 
Kerkhof April 2005 CULINAIR TILBURG48 



De proef op de som
We nemen de proef op de som. Chef-

kok Hans Veth heeft besloten ons 

een aantal kleine gerechtjes voor te 

schotelen, die samen een beeld ge-

ven van de keuken van Meesters. De 

amuse, een pilaartje van zalmmous-

se met garnalen, combineert zalig 

met de geserveerde champenoise. 

Wat volgt is een romige soep van 

bataten (een zoete aardappelsoort) 

met stukjes appel. Een verrassende 

en zeer smakelijke combinatie. De 

kok verwent ons zeer met scampi’s 

en botervis in look gebakken. Deze 

wordt geserveerd met een glaasje 

Australische Jefferson Chardonnay. 

Heerlijk. Daarna volgt een prachtig 

mals stukje zijlendebiefstuk met een 

rozevalwafeltje met kruidenkaas: 

een smakelijke combinatie, hoewel 

de kaassmaak wel overheersend is. 

Als dessert serveert Meesters ons een 

fruitig loempiaatje met vanilleijs, 

gekaramelliseerde suiker en choco-

ladesaus. Een waardige afsluiter van 

een heerlijk diner, dat begeleid werd 

door enkele uitstekende wijnen.

Stadscafé-restaurant Meesters
Monumentstraat 6, 5038 AR Tilburg

Tel. (013) 536 29 87

Prijzen

Voorgerecht w 6,50 - 9,50

Hoofdgerecht w 14,00 - 19,90

Nagerecht w 6,40 - 8,20

Wijn per glas w 2,70 - 4,15

Kipfilet gevuld met milde salami, 

chorizo en basilicumblad

(voor twee personen)

2 x 100 gram kipfilet

50 gram milde salami

50 gram chorizo

bosje basilicum

1 ei

200 gram rozevalaardappels

takje rozemarijn

laurierblad

citroen

olie, peper en zout

300 gram grove spinazie

pijnboompitten

kerstomaatjes

Dek de kipfilets af met keukenfolie en sla ze voorzichtig plat. Salami, 

chorizo, ei en basilicum pureren in de keukenmachine. Verdeel de 

puree in twee porties en leg die elk op het midden van een kipfilet. 

De kipfilet vanaf de dikke kant oprollen en vastzetten met een cock-

tailprikker.

Oven voorverwarmen op 160oC. Aardappels overlangs doorsnijden 

en met olie, peper, zout, laurierblad, rozemarijn en het sap van een 

citroen in een ovenschotel leggen. Deze gaat 30 minuten in de oven, 

na 10 minuten kan dan ook de kipfilet erbij gezet worden.

Ondertussen de spinazie en de pijnboompitten bakken met een 

klontje boter, zout en peper.

Als alles klaar is, de kipfilet schuin in het midden doorsnijden en op 

het bord schikken met wat aardappeltjes en de spinazie. Garneren 

met kerstomaatjes. 

Eet smakelijk!

Chef-kok, Hans Veth

MEESTERS’ 
RECEPT

“Het enthou-
siasme van 
onze gasten 
blijft ons keer 
op keer 
stimuleren”
Chef-kok Hans Veth 
(rechts) en sous-chef 
Michel van den Wijngaard
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Tradepark 58: 
kwaliteit staat voorop

Alle bedrijven die zich ves-

tigen op het nieuwe bedrij-

venterrein, zijn verplicht 

deel te nemen aan het 

parkmanagement. Dat houdt in dat 

het beheer van een bedrijventerrein 

wordt uitbesteed aan een specialis-

tische organisatie, de zogenaamde 

parkmanager. Voor Tradepark 58 

hebben de gemeente Tilburg, BORT 

(Bedrijven Overleg Regio Tilburg) 

en de Kamer van Koophandel een 

overeenkomst gesloten met Dura 

Vermeer Parkmanagement BV. In 

Tilburg is voor een basispakket 

gekozen: beveiliging, bewegwij-

zering, algemeen management en 

onderhoud van de openbare en pri-

vate ruimte. De ondernemers én de 

gemeente zullen als opdrachtgevers 

nauwelijks omkijken hebben naar 

het bedrijventerrein. Het blijft een 

keurig verzorgd en veilig terrein met 

het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO).

Unieke locatie
Parkmanagement richt zich, naast 

het leveren van aanvullende onder-

steunende diensten en producten 

voor organisaties op het terrein, met 

name op het vergroten van de kwa-

liteit en duurzaamheid van bedrij-

venterreinen. “Parkmanagement is 

in Engeland succesvol van de grond 

gekomen; ook in Nederland ziet 

men meer en meer in dat iedereen 

gebaat is bij een goede uitstraling 

van bedrijventerreinen”, aldus Bert 

Jan Hemmen, directeur bij Dura Ver-

meer. Zijn bedrijf werd in een vroeg 

stadium betrokken bij de plannen 

voor het nieuwe Tilburgse terrein 

langs de snelweg: “De gemeente 

heeft ambitieuze ideeën – en ze heeft 

groot gelijk. We hebben het over een 

unieke plek met veel potentie. Het 

zou zonde zijn om daar een ‘dertien-

in-een-dozijn’-industrieterrein te 

realiseren.” Tradepark 58 zal zo’n 

50 hectaren beslaan en wordt be-

grensd door de A58 in het noorden, 

de Blaakweg/Turnhoutsebaan in het 

westen, de Rillaersebaan in het zui-

den en de gemeentegrens met Goirle 

aan de oostkant.

De voorbereidingen voor het ambiti-

Komend voorjaar gaat aan de 

zuidkant van de A58, vlakbij de 

afslag Tilburg West, de schop 

in de grond voor de aanleg van 

Tradepark 58: een hoogwaar-

dig nieuw bedrijventerrein. 

De ruim vijftig kavels, vooral 

bedoeld voor kleinschalige en 

middelgrote bedrijven, worden 

niet ‘zomaar’ uitgegeven. Til-

burg streeft naar kwaliteit en 

durft daarom eisen te stellen 

aan de organisaties die zich 

op deze unieke locatie willen 

gaan vestigen. Om de kwaliteit 

vanaf dag één te waarborgen 

én in de toekomst te handha-

ven, wordt bovendien gewerkt 

met parkmanagement. 

Parkmanagement op nieuw bedrijventerrein
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euze industrieterrein zijn eind jaren 

’90 gestart, met als eerste resultaten 

een opvallend mooi verkavelings-

plan, een beeldkwaliteitsplan en een 

selectief vestigingsbeleid. Mark de 

Beer, projectmanager Vastgoedont-

wikkeling bij de gemeente Tilburg, 

vertelt: “Ruimtelijk komt het ter-

rein er perfect uit te zien. Groen en 

water zijn zeer dominant aanwezig. 

Het beekdal van de Katsbogte, de 

waterplas en het bestaande groen 

zijn ingepast en uitgebreid: de 

openbare ruimte is de drager van 

het plan. Het terrein is duidelijk 

gescheiden in een noordelijk en 

een zuidelijk deel. De structuur be-

staat uit een hoofdontsluitingsweg 

die de waardevolle randen van het 

bedrijventerrein volgt. Rondom de 

bebouwing komt een groene strook 

met hagen en bomen, waarin ook 

alle benodigde voorzieningen, zoals 

verlichting, parkeren en entrees, een 

plek krijgen. Het beeldkwaliteitsplan 

stelt voorwaarden en richtlijnen aan 

percelen en bedrijfsbebouwing. Deze 

eisen zijn bedoeld om toekomstige 

eigenaren, inrichters en gebruikers 

van gebouwen richting te geven, te 

begeleiden en te inspireren. Onder-

nemers moeten het echt als een aantrekkelijke locatie 

gaan beschouwen.”

Selectie van bedrijven
“Eén van de leuke aspecten van dit project is dat we bij 

het ontwikkelen van de plannen zijn uitgegaan van de 

klanten die we willen gaan aantrekken. We hebben het 

terrein als een te verkopen object benaderd”, legt De 

Beer uit. “Het is in Tilburg nog niet eerder voorgeko-

men dat er selectiecriteria worden gehanteerd voor het 

toelaten van bedrijven. Dat is best vernieuwend. Het is 

tegelijkertijd ook lastig, omdat je een aantal bedrijven 

– waaronder Tilburgse – nee moet gaan verkopen. Mede 

daarom wordt straks gewerkt met een selectiecommissie 

met daarin onder meer een vertegenwoordiger uit het 

hoger onderwijs en de Kamer van Koophandel.”

“Tradepark 58 wordt een bedrijventerrein voor hoog-

waardige, kleinschalige bedrijven”, vertelt Theo Terhuur-

ne van de Kamer van Koophandel in Tilburg. “Bedrijven 

die kennisintensief zijn en die in potentie werk bieden 

aan mensen met bepaald opleidingsniveau. We zullen 

ook kijken naar de werkgelegenheid per hectare, dyna-

miek en innovatie. De Kamer van Koophandel heeft veel 

ervaring met dit soort selectieprocessen en heeft daar 

een objectief instrument voor ontwikkeld. De selectie zal 

dan ook volledig transparant zijn: alle bedrijven worden 

volgens dezelfde methodiek beoordeeld.”

Gezamenlijke dienstverlening
De gemeente Tilburg wil graag dat er synergie bereikt 

wordt tussen de toekomstige bedrijven op Tradepark 

Totale uitgeefbare oppervlakte: 20 hectare

Maximaal aantal kavels noordelijk gedeelte: 25 

bij maximale kavelgrootte van 2 hectare

Maximaal aantal kavels zuidelijk gedeelte: 28 

bij maximale kavelgrootte van 5000 m2

Tradepark 58 is bedoeld voor kleinschalige en 

middelgrote bedrijven die veel spin-off hebben 

naar andere Tilburgse bedrijven, kennisinten-

sief zijn, maatwerk leveren voor klanten, een 

relatie hebben met onderzoek en ontwikkeling 

en bedrijven die de samenwerking aan willen 

gaan met andere bedrijven op het gebied van 

ICT en innovatie.

De kandidaten en belangstellenden voor 

Tradepark 58 worden getoetst door een selec-

tiecommissie bestaande uit de Kamer van 

Koophandel, de gemeente en een vertegen-

woordiger van het hoger onderwijs. Voor bedrij-

ven die niet passen binnen de vestigingscriteria 

van Tradepark 58 worden alternatieve locaties 

in beeld gebracht.

Voor meer informatie over gronduitgifte en 

selectiecriteria kunt u contact opnemen met 

het ondernemersloket, 

Tel. (013) 213 23 23,

of kijk op www.tradepark58.nl

TRADEPARK 
58 
IN HET 
KORT

Groen en water 
zijn zeer 

dominant 
aanwezig

Tradepark 58 
is bedoeld voor 
kleinschalige 
en middelgrote 
bedrijven
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58. Vanuit deze netwerkgedachte 

wordt gestreefd naar de vestiging 

van complementaire bedrijven die 

onderling raakvlakken hebben. Op 

deze manier ontstaan kansen voor 

kennisuitwisseling, onderlinge uit- 

of aanbestedingsrelaties, toelevering 

en afnemersrelaties. Clustering van 

faciliteiten en deelname aan parkma-

nagement levert toegevoegde waarde 

en kan bestaande netwerken verster-

ken. “Uiteindelijk doe je het voor de 

betrokken ondernemers”, beaamt 

Hemmen. Aan zijn bedrijf straks 

de taak om onder meer het beheer 

van de omgeving op Tradepark 58 

te regelen. “Wij zullen ook diensten 

aan de ondernemers gaan aanbie-

den waarbij de schaalgrootte van de 

dienstverlening kostenverlagend kan 

werken. Denk aan afvalinzameling, 

diensten op het gebied van energie 

en telecommunicatie, of collectieve 

beveiliging. Met elkaar kunnen alle 

partijen komen tot een betere prijs-

kwaliteitverhouding. Bovendien 

wordt via parkmanagement het 

duurzame karakter van de omgeving 

benadrukt. Doel is om het beheers-

niveau zodanig op peil te houden dat 

dure revitaliseringsoperaties in de 

toekomst overbodig zijn.”

Dat doel wordt het beste gediend 

door parkmanagement uit te beste-

den aan een externe partij en het niet 

de sluitpost van de gemeentelijke 

begroting te laten zijn, meent Hem-

men. “Tilburg maakt wat dat betreft 

de goede keuzes. Wij zijn op het be-

staande industrieterrein Vossenberg 

ook net gestart met parkmanage-

ment; bij de uitbreiding (Vossenberg 

II, red.) zal het parkmanagement op 

dezelfde leest geschoeid worden als 

dat op Tradepark 58. Met die visie op 

een bestaand bedrijventerrein loopt 

Tilburg voorop in de markt. Het ge-

bruik van selectiecriteria bij grond-

uitgifte zie je steeds vaker, zeker bij 

nieuwe bedrijventerreinen. De vraag 

is of de gemeente het volhoudt, maar 

dat verwacht ik in Tilburg wel.” 

Na een eerste voorlichtingsmid-

dag waren meteen dertig bedrijven 

geïnteresseerd. Dit voorjaar wordt 

begonnen met de aanleg van de ont-

sluitingsweg vanaf de Turnhoutse-

baan en de aansluitende rotonde op 

het Tradepark.

Staatssecretaris Karien van Gennip, 
Economische Zaken: 

“Onder het motto ‘Ruimte voor Ondernemen’ en in het 

Actieplan Bedrijventerreinen is berekend dat er in Nederland 

tot en met 2020 behoefte zal zijn aan 23.000 hectare nieuw 

bedrijventerrein en dat daarnaast 21.000 hectare bedrijven-

terrein geherstructureerd moet worden. Het voldoen aan 

de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en de herstruc-

turering van bestaande terreinen is natuurlijk bij uitstek 

een kwestie van vraag en aanbod vanuit de markt – en van 

het lokaal bestuur. Maar het ministerie van Economische 

Zaken heeft via verschillende regelingen bijgedragen aan de 

herstructurering van bedrijventerreinen en aan de totstand-

koming van parkmanagement in Tilburg. 

Het is een goede zaak dat de gemeente en Dura Vermeer 

parkmanagement in een publiek-private samenwerkings-

constructie op durven pakken. Ondernemers en bedrijven 

moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn: 

ondernemen. Dat bedoel ik figuurlijk: we moeten aandacht 

besteden aan de wet- en regelgeving en met name aan het 

terugdringen van de administratieve lastendruk. Maar ook 

letterlijk: we moeten ruimte creëren voor bedrijven om 

zich optimaal te ontplooien, zodat we de economie zo goed 

mogelijk kunnen laten renderen en hier kansen weten te 

scheppen. 

Al met al is Tradepark 58 dan ook een belangrijke impuls 

voor de kwaliteit in ondernemen. Voor Tilburg, voor Brabant 

en voor Nederland.”

BELANGRIJKE 
IMPULS

“We moeten 
ruimte 

creëren voor 
bedrijven 

om zich 
optimaal te 
ontplooien”

Park-
management 
leidt tot schaal-
voordelen en 
garandeert 
een duurzaam 
terreinbeheer
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Het rijke Roomse leven in De Refter

Kees Kolen is een gedis-

tingeerde heer met een 

passie voor oude boeken 

en religieuze kunst. 25 

jaar geleden begon hij een klein 

winkeltje in tweedehands boeken, 

antiquariaat De Schaduw. Na enkele 

jaren wist hij de hand te leggen op 

de bibliotheek van de Fraters van 

Tilburg. “Zo bouwde ik goede ban-

den op met de fraters”, vertelt Kees. 

“Van verschillende kloosters kocht 

ik de bibliotheek, onder meer de 

100.000 boeken tellende bibliotheek 

van het MSC aan de Bredaseweg. 

Men vertrouwt het mij toe, omdat 

ik een serieuze verkoper ben. Men 

weet dat de spullen goed terechtko-

men.” Behalve bibliotheken kreeg 

Kolen ook wel eens wat meubilair 

aangeboden. Aanvankelijk richtten 

hij en zijn vrouw Corrie daar hun 

eigen huis mee in, maar er bleken 

meer liefhebbers voor te zijn. Corrie: 

“Toen zijn we ook de andere spul-

letjes uit kloosters gaan kopen. Voor 

Kees zijn de boeken interessanter, 

maar hij is ook heel enthousiast over 

de meubelen. Aanvankelijk hadden 

we twee winkels op verschillende 

locaties. Begin vorig jaar hebben we 

de zaak samengevoegd. Nu staan 

voorin de winkel de meubelen en het 

kleingoed. Het achterste deel van de 

winkel is bestemd voor de boeken en 

de gravures.”

Sinds ook zoon Nill in de winkel 

werkt is De Refter een echt familie-

bedrijf geworden. De Kolens doen 

alles zelf. Het onderhouden van de 

contacten met kloosters, het verhui-

zen van meubelen, beelden en boe-

ken, de restauratie van artikelen en 

natuurlijk de verkoop in de winkel. 

Vooral uit België
“Wat je hier ziet is maar het topje van 

de ijsberg”, vertelt Kees. “We hebben 

nog een hal vol meubels in de Pijlij-

serstraat. Elke week is er wel aan-

voer van nieuwe artikelen. Nill rijdt 

met de vrachtwagen heen en weer. 

Meubelen moeten vaak uit de verste 

hoekjes gehaald worden. Laatst 

moesten we tien keer rijden met de 

vrachtauto voor we het hele klooster 

bij Ieper in België leeg hadden.”

Als een museum van het rijke 

Roomse leven ligt in de Nieuw-

landstraat De Refter, een win-

kel die uitsluitend artikelen 

verkoopt uit voormalig be-

zit van kloosters. Meubelen, 

beelden, kleingoed, heel veel 

boeken, prenten, een soutane. 

“Doordat deze artikelen aan 

een klooster hebben toebe-

hoord hebben ze een duidelijke 

meerwaarde voor de mensen.”

K

Recycling van het heilig hart
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De meeste aanvoer komt vanuit 

België. “Nederlandse kloosters zijn 

voor het overgrote deel in de jaren 

zestig gemoderniseerd. Formica 

tafeltjes en lelijke moderne meubels. 

De prachtige ambachtelijk gemaakte 

meubelen van voor die tijd werden 

toen gewoon in de container ge-

gooid. Ontzettend zonde is dat”, 

zegt Kees spijtig.

Kroonluchters
Kolen heeft binnen de katholieke 

wereld een goede naam opgebouwd. 

Niet alleen de kloosters die verbou-

wen, inkrimpen of sluiten weten 

hem te vinden, ook wanneer een 

nieuwe kapel zijn deuren opent komt 

men al gauw bij De Refter terecht. 

“Misschien wel de helft van onze 

handel gaat weer naar de katholieke 

kerk”, denkt Kees. Achterin de 

winkel hangt een prachtig paarse 

soutane, een priestergewaad dat uit-

sluitend voor een geestelijke te koop 

is. Genietend kan Kees vertellen over 

de vier koperen kroonluchters die 

hij kocht in een klooster in Cadier 

en Keer en waarvan er nu drie weer 

stralend dienst doen in een kerkje in 

Sleeuwijk. Of over het enorme heilig 

hart-beeld van de Dominicanen in 

Antwerpen, dat nu weer in volle glo-

rie in een kapel in Heerlen te zien is.  

Onverslijtbaar
Net als Kees Kolen geen doorsnee 

ondernemer is, trekt zijn winkel ook 

geen doorsnee klanten. Zeker de helft komt van buiten 

Noord-Brabant. Logisch, want het assortiment van De 

Refter is uniek. Er komen kunstenaars om inspiratie op 

te doen voor een nieuwe opdracht. Theologen die een 

bepaald historisch werk nodig hebben. Literatuurlief-

hebbers of wetenschappers, die weten dat kloosterbibli-

otheken van een enorme kwaliteit waren. En natuurlijk 

mensen die het ambachtelijke, het sfeervolle van het rijke 

Roomse leven kunnen waarderen. Mensen die vaak met 

een beetje weemoed terugkijken naar hun jeugd, toen 

kwaliteit van leven belangrijker was dan cold hard cash.  

“Ik zie duidelijk dat er een kentering komt”, verklaart 

Corrie Kolen. “Mensen krijgen weer gevoel voor traditie, 

hechten weer waarde aan kwaliteit. Er komen steeds 

meer jonge mensen in onze winkel. Ze krijgen door dat 

je hier prachtige meubelen kunt kopen die onverslijtbaar 

zijn. Daar kan toch geen meubelboulevard tegenop? En 

dan is het hier nog een stuk goedkoper ook.”

De Refter

Nieuwlandstraat 23-25, Tilburg

Tel. (013) 543 12 29

www.refter.nl

Recycling van het heilig hart

“Wat je hier 
ziet is maar 

het topje van 
de ijsberg. 

Elke week is 
er wel aanvoer 

van nieuwe 
artikelen.”
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CULTUREEL TILBURG

FOTO’S VIA DEL MONDO: Dolph Cantrijn

Een selectie uit het aanbod

Cultureel 
TILBURG

Stadsgidserij
RONDLEIDINGEN
Een leuk initiatief: de Stadsgidserij. Mensen 

met verstand van zaken leiden groepen op 

verzoek rond langs interessante plaatsen 

in Tilburg. Er zijn een aantal thematische 

tochten uitgestippeld die met arrangemen-

ten geboekt kunnen worden voor bedrijven, 

evenementen of partijen. Op verzoek zijn de 

accenten zelf te leggen, en combinaties met 

de Tilburgse musea heeft de organisatie al 

voorzien. De mogelijkheden zijn eigenlijk 

onbeperkt. Alle informatie is te vinden op 

www.stadsgidserij.nl, of bel met Gerard 

Otten, tel. (013) 467 65 30 of 

(06) 2814 1566. Ook het VVV heeft de 

informatie beschikbaar.

Op gezette data is het mogelijk om individu-

eel aansluiting te zoeken bij een groep. 

We noemen enkele wandelingen:

3 april: Galeriewandeling 

Een wandeling door de textielwijk Goirke, 

langs de vroegere textielfabrieken, fabrikan-

tenvilla’s en wevershuisjes. Tevens bezoek 

aan drie kunstgalerieën. 

Gids: Fons v/d Hout, 

tel (013) 535 02 88 

10 april en 19 juni: Rondleiding door het 

voormalig koninklijk paleis (thans paleis-

raadhuis)

Gids: Gerard Otten, 

tel. (013) 467 65 30 of (06) 2814  1566

22 mei: Centrum-westwandeling, langs 

’t Pollethoekje, Marietje Kessels en de 

begraafplaats. 

Gidsen: Cees van Raak en Nel Bos, 

tel. (013) 467 38 99

Diverse 
plaatsen

Diverse data

Schouwburg 
Tilburg

27 april 
2005 Happy Hour
TONEEL

In Happy Hour laat Willy Russell de keerzijde 

zien van het, op het eerste oog, zo veilig uit-

gestippelde leven van Jeroen en Kim. Jeroen 

voelt zich verstikt door zijn gezapige leven 

in een keurige Vinex-wijk, waar het leven 

wordt beheerst door opgroeiende kinderen, 

de nieuwste diëten en steeds geavanceerder 

apparatuur. Echtelijke trouw is hier zoge-

naamd een groot goed. Waar is de tijd geble-

ven, zo’n twintig jaar geleden, dat je nog 

liftend met een rugzak naar het zuiden trok? 

Tijdens een verjaardagsborrel wordt de sfeer 

ineens explosief. Russell schotelt het publiek 

een hilarisch plot voor, waarin zowel ruimte is 

voor kluchtige aspecten als scherpe kantjes.

FOTO: Roy Beusker

Acrobatiek en 
internationaal 
talent genoeg met 
Via del Mondo 
Kinderstem 
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TILBURG TRAKTEERT 
IS WEER BEGONNEN!

Ook dit jaar hoeft de liefhebber van cultuur en vermaak zich 
niet te vervelen, want Tilburg Trakteert heeft weer een hele 
rij prachtige evenementen op de rol staan. Kijk voor meer 
informatie op www.tilburgtrakteert.nl
 

29 april
Tilburg Zingt
Een groot en gezellig meezing-evenement voor het paleis-raadhuis, 

waarin artiesten op een podium samen met koren en het publiek uit 

volle borst zingen. Vorig jaar was de primeur, in januari was er al 

een extra Tilburg Zingt voor de slachtoffers van de Tsunami en nu 

weer een zomereditie. Komt allen, hoe meer zielen …

21-22 mei 2005
Via del Mondo Kinderstem
Met Via del Mondo Kinderstem krijgt het centrum van Tilburg een 

flinke opwarmer met optredens van straatartiesten en muzikanten 

uit de hele wereld. Centraal in dit festival van Mundial Productions 

staan de talenten, kunsten, kracht en creativiteit van kinderen 

in moeilijke omstandigheden. Acrobatiek en internationaal talent 

genoeg!

28-29 mei 2005
Meimarkt
De Meimarkt wordt voor de 25e keer gehouden en zal nog groter 

zijn dan normaal. De Tilburgse binnenstad verandert in een gigan-

tisch snuffelparadijs. Honderden ‘handelaren voor één dag’ laten 

hun zoldervondsten van eigenaar verwisselen. Het begint de 28e 

’s avonds en gaat de hele nacht en dag door. 

11-12 juni 2005
Festival van het Levenslied
Het Festival van het Levenslied mag zich in een ongekende popula-

riteit verheugen. Op podia op het Piusplein en de Paleisring treden 

vaderlandse topartiesten op, afgewisseld met lokaal talent. Het is 

één van de grootste levensliedfestiviteiten in het land en de liefheb-

bers komen dan ook van heinde en verre naar dit gratis evenement.

18-19 juni 2005
Festival Mundial
Festival Mundial wordt spectaculair afgesloten met het 

Slotweekend. Jong en oud geniet in het Leijpark volop van de vele 

muziekvoorstellingen, exotische eettentjes, prachtige dans- en 

theatervoorstellingen en kleurrijke wereldmarkten. De zaterdag is 

jongerendag, op de zondag spelen de internationale wereldacts.

25-26 juni 2005
Straattheaterfestival Festipet
Festipet, het straattheaterfestival in Udenhout, is inmiddels ver-

maard bij jong en oud. Vorig jaar werd de zaterdagavond gewijd aan 

theater op diverse locaties, het ziet er naar uit dat die opzet ook dit 

jaar wordt gevolgd. Op de zondag bruist het dorp met vele serieuze 

en vooral minder serieuze acts. Kinderen zeer welkom!

CULTUREEL TILBURG

Hair 
MUSICAL
De succesvolste rockmusical ooit komt naar 

Nederland. Hair is na bijna vier decennia 

nog steeds een begrip en springlevend. Een 

van de belangrijkste musicalregisseurs van 

deze tijd, David Gilmore, heeft Hair opnieuw 

vormgegeven en aangepast aan deze tijd. 

Na de première van deze productie in mei 

2003 in Berlijn maakt de Amerikaanse cast 

van Hair nu een tour door Europa. Een thea-

terervaring voor alle generaties met hits als 

Aquarius, Ain’t Got No, Hair, Frank Mills en 

Let the Sun Shine In. 

Schouwburg 
Tilburg

8 mei 2005 

‘De voorstelling 
loopt als 
een trein’
De Volkskrant over Hair

ADRESSEN
Schouwburg Tilburg
L. Bouwmeesterplein 1

tel. (013) 543 22 20

www.theaterstilburg.nl

VVV Tilburg
Spoorlaan 364

tel. (0900) 202 08 15

www.vvvtilburg.nl

Natuurmuseum Brabant
Spoorlaan 434

tel. (013) 535 39 35

www.natuurmuseumbrabant.nl

Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96

tel. (013) 536 74 75

www.textielmuseum.nl 

Alles uit 
de kast!

TENTOONSTELLING

De conservatoren van het Natuurmuseum 

Brabant hebben zich uitgeleefd in een ten-

toonstelling omtrent de kunst van het bewa-

ren. De bezoeker maakt kennis met de wereld 

van verzamelen en beheren zoals die achter 

de schermen van het museum plaatsvindt. 

Bewaren is een hele kunst. De tand des tijds 

knaagt aan alle materialen, zelfs aan steen. 

Het gaat erom dat proces zo lang mogelijk 

uit te stellen. Daarom gaan insecten op een 

speld en gedroogde planten op een opzetkar-

ton. Mossen gaan in convoluten en spinnen 

in de alcohol. En hoe gaat opzetten precies?

Naast deze onderwerpen zijn er vele objecten 

te zien die normaal in de archieven van het 

museum blijven staan.

Natuur-
museum 
Brabant
Nog t/m 
4 sept. 2005

Bewaren 
is een hele 
kunst, de 
tand des 
tijds knaagt 
aan alle 
materialen, 
zelfs steen

Festipet, Udenhout
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De cultuurtip van Hein van Oorschot

DAG VAN DE FILOSOFIE

Textiel-
museum

16 april 
2005

Ook Nelleke 
Noordervliet, 
Marcel Möring 
en Arnon 
Grunberg 
werken mee 
aan deze dag

Art Nouveau 
Art Déco 

TENTOONSTELLING
Het Textielmuseum heeft weer iets bijzonders: 

een tentoonstelling van textielkunst uit de 

periode 1900-1930, de tijd van de Art Nouveau 

en de Art Déco. Kleuren en natuurlijke vormen 

staan centraal. Fluwelen stoffen in tinten van 

purper, geel en oranje met abstracte voorstel-

lingen die doen denken aan orchideeën, vluch-

tende vogels en bliksemschichten. Schilderijen 

van zijde met composities van gestileerde vis-

sen, zeeanemonen en knotwilgen; het zijn voor-

beelden van het werk van vijf toonaangevende 

kunstenaressen uit deze periode. Zij uitten, 

evenals hun mannelijke collega’s en geestver-

wanten, via hun kunst vernieuwende ideeën 

over kunst en vormgeving. Juist vrouwen kozen 

in die tijd vaak voor textiel en textieltechnieken. 

De textielkunst werd bij uitstek als een vrou-

welijke kunstvorm gezien. Opvallend is dat de 

vijf vrouwen hun werk openbaar exposeerden en 

daardoor deel uitmaakten van het kunstcircuit. 

Er waren echter nog weinig kunstenaressen, 

dat maakt deze vijf vrouwen vrij uitzonderlijk. 

Hun namen worden met deze expositie aan de 

vergetelheid ontrukt: Constance de Nerée tot 

Babberich, Agathe Wegerif-Gravestein, Bertha 

Bake, Christine van Zeegen en Ragnhild d´Ailly. 

Poème, door Constance de Nerée tot 

Babberich, Collectie Museum voor Moderne 

Kunst, Arnhem. 

Nederlands 
Textiel-
museum
Nog t/m 16 
mei 2005

Schilderijen 
van zijde met 

composities 
van gestileerde 

vissen, zee-
anemonen en 

knotwilgen

Hein van Oorschot: landelijk bekend als 

burgemeester van Delft (‘sleutelbewaarder’ 

van de koninklijke grafkelder én hij voltrok 

het huwelijk van Friso en Mabel) en sinds 

mei 2004 collegevoorzitter van de Univer-

siteit van Tilburg. Voor Tilburg Magazine 

heeft Hein van Oorschot een bijzondere 

culturele tip in gedachten, de Dag van de 

Filosofie die op 16 april plaatsvindt in het 

Nederlands Textielmuseum.

Van Oorschot: “De Dag van de Filosofie 

vormt een bijzondere gelegenheid om eens 

boven de waan van de dag uit te stijgen en 

op niveau een actueel thema uit te diepen. 

Dat thema is ditmaal ‘Overvloed en onbe-

hagen’. Een belangrijk thema, omdat we in 

materieel en consumptief opzicht  zo over-

voerd worden dat de keuze eindeloos is. 

Maar worden we daar wel beter of gelukki-

ger van, zoals vaak wordt voorgespiegeld? 

Aan de orde komt tevens de geschiedenis 

van dit thema: want hoe actueel ook, het is 

een vraagstuk van alle tijden.

Het thema wordt uitgediept door beel-

dende kunst, theater, sprekers en een 

forumdiscussie. Naast een keur aan weten-

schappers werken bijvoorbeeld ook Nelleke 

Noordervliet, Marcel Möring en Arnon 

Grunberg mee aan deze dag.”

“De Universiteit van Tilburg organiseert 

deze dag in samenwerking met Fontys 

Hogescholen, de locatie is het Textielmu-

seum. Dat onderstreept de manier waarop 

we zaken aan de UvT graag benaderen: in 

samenhang met de stad. De dag staat open 

voor iedereen die over dit soort vraagstuk-

ken wil nadenken en meepraten. Som-

migen zullen denken dat zo’n programma 

niet voor iedereen is weggelegd, en daarbij 

zijn toegangskaarten niet goedkoop, maar 

inhoudelijk is het zeker een pareltje in ons 

culturele aanbod. Bij de prijs is overigens 

een buffet inbegrepen.”

Kaarten 40 euro, te bestellen via 
www.uvt.nl/dagvandefilosofie

FOTO: Dolph Cantrijn
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