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Uitleg en stukken voor de vergadering

Kiescommissie
Ook hebben wij gevraagd wie er in de kiescommissie willen
plaatsnemen. Daarop hebben wij twee reacties ontvangen,
namelijk van Jeroen Clijsen en Tineke Verspaandonk. Zij
melden zich aan als lid van de kiescommissie. Graag zouden wij
deze commissie nog aanvullen met één extra lid. Heb je alsnog
interesse, meld je dan aan via het e-mailadres tilborch@live.
nl.
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Vragen en opmerkingen over de bespreekpunten
De komende weken krijg je alle ruimte om inhoudelijke vragen
te stellen en opmerkingen te plaatsen over de voorstellen
en de te nemen besluiten. Op 12 februari zullen wij met
een reactie komen waarin we alle vragen en opmerkingen
zullen weergeven. Zo weet iedereen welke vragen anderen
hebben gesteld. Vervolgens kun je hier nog eens op reageren,
waardoor er als het ware een ‘digitale discussie’ ontstaat.

Beste leden van Heemkundekring Tilborch,
Hierbij ontvang je alle informatie die van belang is voor de
Algemene Ledenvergadering op 26 februari 2021. Denk mee
over de toekomst van de vereniging en laat je stem ‘horen’!

Uiteraard is iedereen vrij om actief deel te nemen aan de ALV.
We hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke ledenparticipatie!

Bezwaar
Vorige week informeerden wij je over de manier waarop wij
de ALV van 2021 vorm willen geven. Namelijk schriftelijk in
plaats van de gebruikelijke fysieke bijeenkomst. Daarbij gaven
we aan dat je de mogelijkheid had om bezwaar in te dienen
tegen de procedure en de agendapunten. Hierop hebben
twee leden inhoudelijk gereageerd. Deze reacties geven we
op de volgende pagina weer. Daarna volgt een reactie van het
bestuur op de gestelde vragen en opmerkingen.
Wij hebben geen bezwaren ontvangen over de manier waarop
wij de ALV vorm willen geven.

Als redactie van deze nieuwsbrief realiseren
wij ons dat er dit keer veel ‘taaie kost’ is om
door te kauwen.
En misschien wel te herkauwen.
Daarom vind je tussendoor ook luchtig
nieuws!
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Reacties leden

Reactie bestuur

Hierna volgen de reacties van de leden die bezwaar hebben
aangetekend tegen één of enkele onderdelen van de agenda.
Aansluitend volgt een reactie namens het bestuur.

Waarom een voorstel tot naamswijziging op de agenda
Wij herkennen en begrijpen de emoties die er bij een deel van
de leden leven, als het gaat om een voorstel tot naamswijziging. Sommigen zijn al vele decennia lid en als het ware met
de naam ‘Heemkundekring Tilborch’ opgegroeid. De reden om
dit voorstel op de agenda te plaatsen, heeft echter een andere
oorzaak. Deze leggen we verderop in deze nieuwsbrief uit,
namelijk bij de toelichting op agendapunt 10.

“… Prima om een ALV te houden zodat we voldoen aan de
wettelijke verplichting. Maar ik verzoek agendapunt 10 te
schrappen met de volgende reden:
Een wijziging van de naam van onze vereniging dient fysiek
behandeld te worden. Ondanks van wat ik gelezen heb in de
notulen van de algemene Ledenvergadering van 20 februari
2020. Dit besluit is niet noodzakelijk en er is geen haast bij.
Het agendapunt kan dus in de volgende ALV alsnog worden
opgenomen en/of in stemming worden gebracht.”
(Rinus Versluis)

Waarom nu
Dit voorstel is tijdens de ALV van 2020 behandeld. Er is zelfs
gestemd (zie de bijgevoegde conceptnotulen van de ALV
2020). De vervolgstap is de formalisering van het besluit. Om
die reden menen wij dat we niet nóg langer kunnen wachten
om dit agendapunt af te ronden. De coronamaatregelen
houden de maatschappij weliswaar in hun greep, maar dit
betekent niet dat wij als vereniging stil moeten blijven staan.
Een schriftelijke ALV is wat ons betreft dan ook een prima
alternatief, waarbij uitwisseling van argumenten heel goed
mogelijk is. Hier zal in twee volgende nieuwsbrieven uitgebreid
ruimte voor zijn. Ook de statuten verplichten ons niet dat
een dergelijk besluit fysiek dient te gebeuren. Verder maken
wij gebruik van de mogelijkheden die de tijdelijke ‘Noodwet
COVID-19 Justitie en Veiligheid’ ons biedt.
Ja, het is anders dan we gewend zijn. Maar niet onmogelijk.

“Waarom wordt het woord ‘stemming’ gebruikt? Deze gaat
immers vooraf aan de vergadering, dus tijdens de vergadering
kan alleen de uitslag vermeld worden.”
“Agendapunt 10 (het voorstel tot statutenwijziging) impliceert dat er meer wijzigingen zijn dan alleen de naam van de
vereniging. Waarom wordt alleen dit onderdeel toegelicht?”
“Bovendien begrijp ik niet waarom er nu, midden in coronatijd,
haast wordt gemaakt met een voorstel over een naam die al
sinds 1969 bestaat.”
(Christ Libregts)

De term ‘stemming’
Met sommige voorstellen of besluiten dient een meerderheid
van de leden akkoord te gaan. Daarom vindt er soms – ook
tijdens een fysieke ALV – een stemming plaats. Dat gebeurt nu
ook, maar dan schriftelijk. De uitslag wordt door een onafhankelijke kiescommissie gerapporteerd aan het bestuur. In plaats
van dat de uitslag direct wordt gecommuniceerd aan de leden
(zoals bij een fysieke ALV), gebeurt dat nu enkele dagen later
na afloop van de schriftelijke ALV. Het bestuur beperkt zich
louter en alleen tot het communiceren van de uitslag.
Overige statutenwijzigingen
Inderdaad, er zijn meer wijzigingen. Die zijn echter van dien
aard dat wij de leden daarmee niet wilden belasten. Het gaat
om de volgende wijzigingen:
•
Het minimum aantal leden van het bestuur
•
De maximale leeftijd van een bestuurslid
•
Het stemmen bij volmacht mogelijk maken
•
De regelgeving met betrekking tot statutenwijziging
en ontbinding
De overige wijzigingen betreffen een tekstuele modernisering.
De nieuwe concept statuten ontvang je als bijlage bij deze
nieuwsbrief. De huidige statuten vind je op onze website bij
het kopje ‘Over ons’ en dan ‘ANBI/Statuten etc’.
Wij hopen hiermee bovenstaande vragen voldoende te
hebben beantwoord.
Februari 2021
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Agenda en stukken

7.

Hierna volgt een toelichting op de agendapunten en eventueel
bijbehorende stukken.
In vet gedrukte, cursieve blauwe tekst lees je wat we van jou,
als lid verwachten.
HIervoor hoef je op dit moment nog niets te doen. Over
enkele weken ontvang je hiervoor de benodigde formulieren.

De penningmeester heeft een voorstel ingediend om de
contributie voor het komend verenigingsjaar te verlagen.
Dit voorstel vind je in de bijlagen. We vragen je om hier –
door middel van stemming – goedkeuring aan te geven.

Vastelling/stemming concept begroting en
contributie voor 2021

8.
Goedkeuring/stemming concept jaarplan 2021
Het bestuur heeft een concept jaarplan voor 2021 opgesteld.
Dit concept vind je in de bijlagen. We vragen je om hier –
door middel van stemming - goedkeuring aan te geven.

1.
Opening
Spreekt voor zich.

9.
Resultaten jaarplan
In de bijlage vind je een overzicht van de bereikte resultaten
van het jaarplan 2020.

2.

Vermelding ledenbestand per 1-1-2020 en per
31-12-2020
Aantal leden op 1-1-2020:		
137
Aantal leden op 31-1-2020:
140

10.

Goedkeuring/stemming concept statuten,
waaronder het voorstel tot formalisering van de
nieuwe naam voor onze vereniging:
‘Erfgoedvereniging Tilburg’
Onze statuten moeten op een aantal punten gewijzigd worden.
Ze stammen uit 1977 en voldoen niet meer aan de eisen van
deze tijd. Een belangrijk onderdeel van deze statutenwijziging
betreft het vastleggen van een (nieuwe) naam voor onze
vereniging.

3.

Goedkeuring/stemming concept notulen van de ALV
van 20 februari 2020
De vraag is of de notulen van de ALV 2020 juist en volledig zijn.
De concept notulen vind je in de bijlagen.
We vragen je om hier – door middel van stemming goedkeuring aan te geven.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken die zijn binnengekomen na het verzenden van deze
nieuwsbrief worden alsnog besproken. Als eventuele besluitvorming hierover door het bestuur gedaan kan worden,
gebeurt dat ter plekke. Zo niet, dan volgt in een later stadium
alsnog een mededeling hierover.

Wat vooraf ging
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2020
heeft een meerderheid van de aanwezigen een voorstel tot
naamswijziging ondersteund. In een eerste stemronde koos de
meerderheid ervoor om de naam te wijzigen. In een tweede
stemronde (waarbij gekozen kon worden tussen
‘Heemkundekring Tilborch’ en ‘Erfgoedvereniging Tilburg’)
koos de meerderheid voor ‘Erfgoedvereniging Tilburg’.

5.

Verklaring kascontrolecommissie en stemming voor
ontlasting bestuur van aansprakelijkheid
De kascontrolecommissie heeft zijn goedkeuring gegeven ten
aanzien van de financiële verantwoording (jaarstukken) en
adviseert de leden om de jaarrekening goed te keuren. Dat
wil zeggen dat de leden, verenigd in de ALV, de penningmeester en verder het voltallig bestuur, bij stemming,
decharge kunnen verlenen.
De verklaring vind je in de bijlagen.
We vragen je om – door middel van stemming - de penningmeester en het voltallig bestuur ‘decharge’ te verlenen. Dat
wil zeggen dat je het bestuur ontlast van aansprakelijkheid
voor het gevoerde financiële beleid.

Graag hadden we deze naam formeel willen vastleggen in de
statuten, maar dat is er door de coronamaatregelen nog niet
van gekomen. Hierdoor hebben we deze naam het afgelopen
jaar ook nog niet kunnen gebruiken. De statutenwijziging komt
daarom nu ter stemming.
De concept statuten vind je in de bijlagen.
We vragen je om – door middel van stemming - akkoord te
gaan met de wijziging van de statuten.

6.
Benoeming/stemming nieuwe kascontrolecommissie
Elk verenigingsjaar wordt een nieuwe kascontrolecommissie
benoemd. Deze bestaat minimaal uit twee (2) personen en een
reserve lid. De huidige leden (Christ Libregts en Wim
van Eijck) hebben toegezegd dat ze deze taak ook komend jaar
willen vervullen. Daarnaast staat de vraag bij Frank van
Kruisselbergen uit of hij als reserve-lid wil optreden.

Waarom willen we dit ook alweer?
Wij realiseren ons dat de meningen over dit onderwerp binnen
de vereniging verdeeld zijn. En sinds het moment van een
meerderheidskeuze voor een nieuwe naam (en de discussie
daaromtrent) en de definitieve vastlegging ervan in de statuten
is bijna een jaar verstreken.
Daarom kunnen wij ons voorstellen dat de concrete aanleiding
voor dit voorstel enigszins in de vergetelheid is geraakt. Wij
vinden het belangrijk dat jij een weloverwogen keuze kunt

We vragen je om hier – door middel van stemming goedkeuring aan te geven.

maken. Daarom zetten we de aanleiding tot een keuze voor
een naamswijziging nog eens op een rijtje.
3
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In 2018 boog een projectgroep zich over de
mogelijkheden van vernieuwing en verjonging van
Heemkundekring ‘Tilborch’. De aanleiding hiertoe was
een al jarenlang bestaand inzicht dat de vereniging
sterk aan het vergrijzen is. Bovendien is de animo om
deel te nemen aan werkgroepen tot een minimum
geslonken.
Een van de adviezen was de keuze voor een nieuwe
naam. Ervaringen uit het veld en van andere
heemkundekringen wezen uit dat het woord
‘heemkunde’ de jongere generatie weinig tot niets
zegt en dat het woord ‘kring’ elitair klinkt.
Gecombineerd met ‘Tilborch’ komt de naam oubollig
over, spreekt niet tot de verbeelding en nodigt niet
uit om lid te worden. Het woord ‘erfgoed’
daarentegen is veel meer van deze tijd en spreekt ook
jongeren aan. Meerdere heemkundekringen hebben
hun naam inmiddels veranderd in ‘Erfgoedverenging’.
Een tegenargument was er ook. De naam
‘Heemkundekring Tilborch’ is inmiddels bij (onder
andere) de gemeente Tilburg, die een belangrijke
gesprekspartner voor ons is, een bekende naam.
Hierdoor is het makkelijker om met elkaar in contact
te treden. Waarom zou je de naam dan veranderen?
Ook zou de naam bij het Tilburgse publiek steeds
bekender zijn geworden.
Na rijp beraad besloot het bestuur om het voorstel
tot naamswijziging voor te leggen aan de leden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2020
werd het voorstel in stemming gebracht. Het resultaat
heb je kunnen lezen onder het kopje ‘Wat vooraf
ging’.

11.
Bestuursverkiezing/stemming
Dit jaar lopen de termijnen van de bestuursleden Ad van Eijck
en Jan Rossou af. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.
Jorrit Boogers heeft zich verkiesbaar gesteld voor een rol in het
bestuur. Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich aan jullie
voor.
We vragen je om – door middel van stemming – akkoord te
gaan met deze voordrachten.

Wanneer is een (nieuwe) naam definitief?
De nieuwe naam is pas definitief als minimaal twee/derde van
de aanwezige leden tijdens een ALV vóór de statutenwijzing
stemt. Daarbij geldt dat minimaal twee/derde van alle leden
bij die ALV aanwezig moet zijn.
Met ‘aanwezige leden’ wordt hier bedoeld: het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Als er minder dan twee/derde van de leden aanwezig is, wordt
de stemming ongeldig verklaard. Binnen een maand volgt dan
een tweede ALV met een tweede stemronde. Bij deze
stemming kan gestemd worden, ongeacht het aantal aanwezig
leden. Wel dient ook hier minimaal twee/derde van de
aanwezige leden vóór de statutenwijzing te stemmen.
Als bij de eerste of tweede stemronde het benodigde aantal
stemmen niet gehaald wordt, blijft de huidige naam dus
ongewijzigd. Dit betekent echter ook dat de andere wijzigingen
in de statuten niet worden doorgevoerd. De statuten zullen
dan later, bij een volgende ALV, zonder naamswijziging ter
goedkeuring/stemming worden voorgelegd.
Als je wilt kun je alles rustig nalezen in artikel 15 van de
huidige statuten. Deze vind je op onze website bij het kopje
‘Over ons’ en dan ‘ANBI/Statuten etc’.

Een bestuursfunctie, iets voor jou?

•

•

•
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12.
Sluiting
Spreekt voor zich.
Geef je vragen en/of opmerkingen uiterlijk 11 februari 2021
door via het e-mailadres tilborch@live.nl. je kunt ook een
brief sturen naar Sanja Veldhuis. Het adres is:
Eduard Douwes Dekkerdreef 3, 5051 MC Goirle.
Onderbouw je vraag en/of opmerking zo uitgebreid mogelijk,
dat maakt het makkelijker om een goed antwoord te geven.
Veel succes en dank al vast voor je deelname!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Heemkundekring ‘Tilborch’
Henk Veltmeijer, Ad van Eijck, Jan Rossou, Sanja Veldhuis,
Theo van Etten
(Sander van Bladel heeft onlangs besloten zich terug te trekken
als bestuurslid).

Heemkundekring Tilborch
is al enkele jaren bezig
om toekomstbestendig
te worden. Daarbij past
een krachtig bestuur met
moderne inzichten.
Gelukkig konden we vorig jaar al een aantal nieuwe, jongere
bestuursleden verwelkomen. Ook dit jaar lijkt dat te gaan
gebeuren, in de persoon van Jorrit Boogers.
Maar we kunnen nog altijd meer – jonge – mensen gebruiken.
Zo zal Henk Veltmeijer op niet al te lange termijn zijn voorzittershamer willen overdragen. Twijfel je al langer over een rol in
het bestuur (en wie weet die van voorzitter), loop dan gewoon
een tijdje vrijblijvend mee. Bezoek een paar vergaderingen
en proef de sfeer. Maar kennis met het besturen van een
vereniging als de onze. We heten je op voorhand van harte
welkom!
4

Even voorstellen

110 jaar erfgoedbescherming

Op 2 februari bestond Heemschut precies 110 jaar! 1911
vond de oprichtingsvergadering plaats in het Muntgebouw in
Amsterdam.
Eén van de aanleidingen voor de oprichting van Heemschut
was de sloop van de Nieuwezijds Kapel. Deze kapel stond aan
het Rokin, waar nu The Amsterdam Dungeon is gevestigd.
Heemschutters waren bezorgd over sloop in de stad, maar
ook over de aantasting van het platteland. Zij pleitten voor de
zogenaamde streek-eigen bouwtrant en tegen reclames en
aantasting van groen.
In verband met de coronamaatregelen heeft het bestuur
moeten besluiten dit jaar geen feestelijke bijeenkomsten te
organiseren. Vandaar dat ervoor gekozen is om 2022 te kiezen
als feestjaar, want dan bestaat de vereniging op 2-2-2022
namelijk precies 111 jaar!

Mijn naam is Jorrit Boogers, en ik stel mijzelf beschikbaar
voor de functie van secretaris van Heemkundekring Tilborch.
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor.
Via mijn partner, Sanja Veldhuis, kreeg ik mee wat de
heemkundekring zoal doet en dat er een vacature voor secretaris openstaat. In het verleden heb ik bij (onder andere) de
scouting door de jaren heen meerdere bestuursfuncties uitgevoerd. Vandaar mijn interesse om de functie van secretaris op
te pakken en zo mijn steentje bij te dragen aan deze mooie
vereniging.

Meer informatie vind je op de website van Heemschut:
https://www.heemschut.nl/

Planning traject ALV
12 februari
Reactie bestuur op vragen en
		
opmerkingen (via nieuwsbrief)
		
Gedurende een week gelegenheid tot
		
reageren op antwoorden van bestuur.
19 februari
Tweede reactie bestuur op aanvul		
lende vragen en opmerkingen (via
		nieuwsbrief).
		
Gedurende vier dagen gelegenheid
		
tot uitbrengen stem.
24 februari
Stemmen tellen, registreren en
		
rapporteren (door kiescommissie)
26 februari
Algemene Ledenvergadering
29 februari
(of eerder): communicatie uitslag via
		nieuwsbrief.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als Theatre Manager
voor VUE cinema’s en heb ik de mooie vestiging in Den Bosch
onder mijn hoede. Daarnaast ben ik sinds 28 april vader van
een kleine dame en ben ik bonusvader voor twee andere
draken. Ik maak graag muziek en speel de drums in een
ska-band, lees graag en houd wel van een beetje doe-hetzelven op zijn tijd.
Ik kijk uit naar een fysieke kennismaking wanneer dit weer
mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Jorrit
5
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De stoelen van Ad van Eijck
1

2

2

“Ik beschik over een aantal bijzondere stoelen en ben heel
benieuwd naar het verhaal achter de uitgesneden logo’s. Kun
jij me verder helpen?”

Maar nu de wapens/afbeeldingen op de stoelen.
1
2

Deze vraag stelde Ad van Eijck onlangs aan Jan van de Wouw,
de vorige eigenaar van zes eetkamerstoelen die Ad op de kop
tikte. Hierna volgt Jans reactie.

3
4
5

“Dag mijnheer Ad,
6

Inderdaad, de stoelen komen van ons af.
Mevrouw Franken- Enneking (mijn schoonmoeder) heeft
de vier stoelen met armleuningen laten maken toen oma
Enneking overleed. Als jongedame , dochter van de fabrikant,
mocht zij niet betaald gaan werken. Wel vrijwilligerswerk,
zoals assistente bij dokter Tauminiau en kraamhulp. In haar
jonge jaren was zij ook leidster bij de jeugdbeweging in de
parochie Noordhoek. Rijke parochianen konden in deze kerk
schenkingen doen. Zij stond dan ook als engeltje afgebeeld,
geschilderd op de muur van de kerk.
Na het overlijden van haar ouders ging zij met neef Walter
Janssens op kamers wonen in de Noordstraat. Toen zij trouwde
met Harrie Franken van Franken-Donders zijn er twee stoelen
bijgemaakt. Het is wel uitzonderlijk dat bij het originele stel
vier armleunstoelen zijn. Dat was voor de Tweede
Wereldoorlog namelijk niet normaal.
4

Vorig jaar hebben wij een gedeelte van ons archief
ondergebracht bij Regionaal Archief Tilburg. Anders verdwijnt
het toch maar in de kliko. Het enige dat wij nu nog moeten
doen is de foto’s en menukaarten van Black en White
weggeven. Dit is het oudste dispuut van St.Olof.
Het is leuk om op je enthousiasme te reageren en het is goed
terecht gekomen. Als je nog vragen hebt kun je altijd mailen of
bellen. Laat mij iets weten over de heemkundekring a.u.b.
Vriendelijke groet
Jan van de Wouw
Koning van het Sint Jorisgilde

5

Februari 2021

Het kerkelijk kruis met godslamp.
Het familiewapen van Franken-Donders
(van de verffabriek).
Het familiewapen van H. Enneking
Spreekt voor zich: de Brabantse leeuw.
Het logo van de jeugdbeweging ‘Bosvreugd’, waar zij
leidster was. De parochie bezat ook een stuk bos bij
het Wandelbos. Het huidige Bosvreugd.
Het wapen van onze stad.

6
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De toekomst van Villa Mariënhof

bron: Brabants Dagblad

Interview met Ad van Eijck namens de werkgroep ‘Monumenten’
Tilburg heeft welgeteld één tuin die een rijksmonument is: de
tuin bij Villa Mariënhof aan de Bredaseweg. Daar moet je dus
zorgvuldig mee omgaan, vindt Heemkundekring Tilborch:

(Tom van den Oetelaar)

eens: “Ze moeten er zo weinig mogelijk mee doen: onderhoud
waar nodig en zo weinig mogelijk bijbouwen.”
Het hek voor de villa staat open en we lopen samen de
oprijlaan op. Als we bij het huis aankomen, loopt Alex Hupkes
van Kragt Groep ons tegemoet en nodigt ons uit binnen te
komen. Boven de deur zien we een prachtig glas-in-loodraam,
dat is ontworpen door Pieter Wiegersma, de broer van Friso,
schrijver van beroemde liedjes als Het Dorp (Wim Sonneveld)
en Telkens Weer (Willeke Alberti). Wiegersma was ook
oprichter van museum De Wieger in Deurne.

“Wat ons betreft, blijft hij zoveel mogelijk in oorspronkelijke
staat”, zegt Ad van Eijk van de werkgroep monumenten. Nu
een projectontwikkelaar ermee aan de slag gaat, volgt de
Heemkundekring het met argusogen. Onterecht, vindt de
ontwikkelaar, al begrijpt hij de angsten.
Ook Villa Mariënhof zelf is een rijksmonument. Als we vanuit
het centrum aan komen rijden, ligt de villa aan de rechterkant.
Aan de overkant ligt een andere veelbesproken villa: het
nieuwe huis van Guus Meeuwis. “Zo moet het dus niet”,
zegt Ad van Eijk. “Er stond een prachtige villa, maar dat was
geen monument, dus stonden we machteloos toen het werd
gesloopt.”

Hupkes leidt ons rond en we zien dat, mede omdat er 25 jaar
lang niets mocht gebeuren aan het huis, er heel veel origineel
is. Zoals het trappenhuis en de keuken.
Wat is Kragt met Mariënhof van plan? De plannen zijn nog
niet klaar, zegt Hupkes: “Een aantal plekken in de tuin is niet
meer historisch. De oude tennisbaan bijvoorbeeld is er niet
meer. We zijn aan het onderzoeken of daar iets gebouwd kan
worden.”
Als het gaat om de kritiek van de Heemkundekring, zegt
Hupkes: “Ik ben er sowieso voor om alles zo origineel mogelijk
te laten. Maar je wilt ook dat het gebouw een toekomst heeft.
Bij historische gebouwen zie je dat ze vaak leeg staan en geen
nieuwe invulling krijgen. Wij hebben een idee hoe we dit pand
toekomstbestendig kunnen maken, maar altijd met respect
voor het gebouw.” Volgens hem wordt het in ieder geval geen
appartementencomplex.

Villa Mariënhof is rond 1917 gebouwd voor Joseph Janssen,
directeur van een textielververij. De tuin die erbij ligt, is
ontworpen door Leonard Springer, die ook verantwoordelijk was voor het Tilburgse Wilhelminapark. In 1986 liet de
familie Janssen de villa en de tuin na aan Staatsbosbeheer,
op voorwaarde dat die 25 jaar lang het aanzien niet zouden
veranderen. In 2001 werden huis, tuin en ook het theehuis in
de tuin rijksmonumenten.
Maar wat moet er met dit monument gebeuren? Staatsbosbeheer probeerde het te verkopen, maar dat viel niet mee,
want je kunt er zo weinig mee. Alles is beschermd. Vorig jaar
verruimde de gemeente Tilburg de mogelijkheden en prompt
stonden er belangstellenden op de stoep. Koper werd projectontwikkelaar Kragt. De heemkundekring is er niet gerust
op: “Bouwen zit in hun DNA, want daar kunnen ze geld aan
verdienen. Zij zijn niet geïnteresseerd in het behoud van een
historische tuin.”

Van Eijk zit erbij en luistert belangstellend. Hij is een beetje
gerustgesteld: “Misschien zijn we te bang geweest. Maar
bij jouw overbuurman waren we te laat”, verwijst hij naar
het nieuwe huis van Guus Meeuwis. “Maar wij hebben een
voorliefde voor erfgoed”, reageert Hupkes. “We doen alles
met respect voor de gebouwen.”Over een paar
maanden moet duidelijk zijn wat projectontwikkelaar Kragt met de tuin en de villa van
plan is.

Volgens de gemeente moet het mogelijk zijn één of twee
woningen te bouwen in de tuin. Van Eijk is het er niet mee

7

Februari 2021

Kapelaan Van Hoeck
Ik ben Peer Welten uit Asten, geboren 24 juni 1945.
Toen ik ’n jaar of 11 was ben ik met het toenmalige jongensgilde van Asten op kamp geweest In Heer in Limburg. Onze
geestelijke adviseur was kapelaan van Hoeck. Ik las dat hij
is overleden in Tilburg… ik ben op zoek naar iemand van de
familie van Hoeck.
Tijdens dit kamp in Heer in Limburg heeft kapelaan van Hoeck
gefilmd en ik zou graag weten of daar nog iets van te vinden is.
De enige gegevens die ik heb is het onderstaande.
Zijn naam was Franciscus P van Hoeck, kapelaan in Asten van
1956 t/m 1958. Geboren in Helmond op 21 november 1921.
Hij werd later kapelaan in Schijndel. Overleden 18 september
1981. Volgens mij filmde hij vroeger veel in de tijd dat hij in
Asten was. Ik zou heel graag weten wat er met de filmpjes is
gebeurd en of ze er misschien nog zijn.

Op deze pagina plaatsen wij een aantal verzoeken die
Tilburgers ons stuurden.

Indiëgangers
Ik zou u beleefd willen vragene of er iets bekend is over
Tilburgse jongens, die destijds naar Indie moesten als dienstplichtigen. Ik ken het monument, de lijst met gesneuvelden
helaas, waaronder 2 jongens bij ons uit de Hasselt. Ik heb oude
kranten ingezien en af en toe een bedankje tegengekomen van
en teruggekeerde dienstplichtige.
Van andere Heemkundekringen zijn hele verhalen bekend over
Indiegangers, te zien en te lezen op Internet. Is er ook zoiets
over de Tilburgse jongens, die geboren zijn in 1925 en 1926?

Jullie zijn mijn eerste aanknopingspunt.
Groetjes Peer Welten (Orionstraat 41, 5721CG Asten,
06-11440012, info@himmels.nl.

Bij voorbaat dank,
Peter Paaijmans, zoon.

Podcast Sjef

Reacties kun je sturen naar: b.p.paaijmans@gmail.com.

Op 20 januari verschijnt de
eerste aflevering van de
podcast Sjef van Regionaal
Archief Tilburg. Deze
vierdelige podcast gaat over
de Oisterwijker Sjef Paijmans
tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. Uitgangspunt
van de podcast zijn Sjefs
dagboeken, die in beheer zijn bij Regionaal Archief Tilburg.

Antonio Brizzi
Ben de laatste tijd beeldjes aan het verzamelen van bovengenoemd kunstenaar.Hij heeft op diverse plaatsen in Tilburg
gewoond en gewerkt en heeft er zijn beeldengieterij gehad.
Kan op internet weinig informatie vinden. Zeker wat betreft
de creaties die hij ongetwijfeld in een meer dan 35-jarige
loopbaan gemaakt zal hebben. Mijn interesse gaat vooral
uit naar zijn kerstbeeldjes. Verder heb ik een beeldje " De
Ganzenhoedster''van zijn hand op internet gevonden.
Is er bij U meer bekend over de persoon en kunst van Antonio
Brizzi? Ook is er een F [???] Brizzi in dezelfde branche en tijd
actief geweest in Tilburg, mogelijk een zoon of broer.

Sjef Paijmans werd direct na de oorlog gearresteerd vanwege
vermeende sympathieën met de bezetter. Hij is echter nooit
formeel aangeklaagd of veroordeeld. Hij heeft ook altijd
ontkend dat hij gecollaboreerd heeft. Was hij goed? Was hij
fout? We pluizen het uit in de podcast.

Mogelijk heeft U wat informatie bij voorbaat hartelijk dank.
Groeten
Carel Looijmans

Schrijver en radiomaker Daan Doesborgh ging in gesprek
met personen die het levensverhaal van Sjef Paijmans luister
kunnen bijzetten.

Reacties kun je sturen naar: b.p.paaijmans@gmail.com.

Kijk voor meer info op www.regionaalarchieftilburg.nl.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: tilborch@live.nl.
Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: www.heemkundekringtilburg.nl.
Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg.
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