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Beste leden,
In de brief van september gaf ik aan dat de commissies het plan hadden ac8viteiten te
organiseren voor kleine groepen, volgens de richtlijnen van het RIVM. Door Cultuur en
Kempentoren
Natuur zijn daarna excursies naar Oirschot en naar het Spoorpark Tilburg georganiseerd;
Spoorpark Tilburg
zeer gewaardeerd door de deelnemers.
We hoopten zo de draad voorzich8g op te pakken, maar het virus steekt de kop weer op, met alle gevolgen van
dien. De opnieuw aangescherpte regels maken het onmogelijk iets voor een groep te organiseren. De
themadag over Hildegard van Bingen, die binnen de kortste keren volgeboekt was, is daarom uitgesteld.
Ook voor de komende periode ziet het er niet goed uit. We krijgen van de deskundigen een beeld voorgespiegeld waarin zeker
in de rest van dit jaar geen ruimte voor uitstapjes met groepen is, mogelijk zelfs in het eerste kwartaal van 2021 niet.
Wij kijken uit naar het moment waarop de richtlijnen het toelaten weer iets te organiseren.
Hopelijk ontmoeten we elkaar dan in goede gezondheid.
Kees Rijgersberg, voorziOer

Verslag bezoek Spoorpark Tilburg, Natuur
We treffen elkaar en stadsgids Peter van der Bruggen in
het T-huis. Dit samenzijn is meteen ‘ouderwets’ gezellig,
ook met de nieuwe SV-leden. De bediening is plezierig
en Frans Beerens, secretaris van de Stadsgidserij, komt
ons ook nog even begroeten. Gelukkig regent het niet
langer, ook tijdens de wandeling is het droog.

Geschiedenis van dit gebied
Rondtrekkende jager-verzamelaars van de Tjongercultuur vestigden zich in deze streek op de droge
zandgronden. Ze bouwden rond drie-hoekige pleinen hutten en stallen, de zogenoemde herdgangen, met buurtschappen die
met elkaar in verbinding kwamen te staan. Rondom graasden schapen. Door de schapenteelt groeide Tilburg ± 1600 uit tot
de belangrijkste wolstad van Brabant.
In 1863 kwamen de Nederlandse Spoorwegen naar Tilburg. Voor reparatie en onderhoud
van de treinstellen werd het rangeerterrein aangelegd. Een
heel treinstel kon op de herdgang De Schijf keren. In dit
gebied vestigde zich ook de nationaal vervoerder Van Gend
en Loos.
Toen de wolindustrie slonk, kwam in deze contreien genoeg
personeel beschikbaar. Op de meest oostelijke punt van
het Spoorperk is Talent Square te zien, een studentenflat,
op de plaats van eerder de Elias wollenstoffenfabriek en
later de muziekinstrumentenfabriek Kessels. ➡

Ideeën en uitvoering van het huidige Spoorpark
Na vertrek van Van Gend en Loos koopt de gemeente Tilburg het terrein ervan aan. Wil er een groenstrook van maken met
vrijetijdsvoorzieningen. Om voldoende draagvlak onder de bevolking te krijgen, vraagt de gemeente Tilburg zijn inwoners om:
meningen, wensen, ideeën, voorstellen etc. Zo ontstaat er een bron van 82 originele en creatieve opties. Acht professionele
‘kwartiermakers’ krijgen een eigen aandachtsgebied en budget daarvoor toegewezen. Zo is het Spoorpark-project het
grootste burgerinitiatief van
Nederland geworden. En, met
een batig saldo in plaats van
verlies!
Toch laat een
projectontwikkelaar
binnenkort naast Talent
Square appartementencomplexen bouwen.

De wandeling
Juist vandaag wordt een voormalige restauratiewagon geplaatst die als
horecavoorziening voor de Stadscamping gaat dienen, parallel aan het
Waterplein. De kinderen van de naschoolse opvang en de scouts van
Esjeeka genieten enorm van het Waterplein en het grote grasveld. Het
kunstwerk ‘De Rits’ opent de stad en brengt mensen samen (Marieke
Vromans) herinnert aan het Bels Lijntje en aan Tilburg Textielstad.
Daarbinnen het Waterplein.
De Kempentoren is oorspronkelijk bedoeld als pendant van de Flaestoren
op Landgoed De Utrecht.
Drie moedigen van onze deelnemers beklimmen de ruim 30 meter toren!
We komen weer langs het T-huis met de prachtig aangelegde tuinen,
terrassen en de grootse vijver met fontein. De enorme grasvlakte biedt
sport- en spelvoorzieningen en optredens van openluchttheater, van
concerten, dans-voorstellingen etc. waarvoor bezoekers op de banken van het amfitheater
kunnen plaatsnemen.

De Rits
⬅ De skatebaan verwijst naar de vroegere wielerbaan in de stad. In de
Hall of Fame in de Spoorzone worden internationale wedstrijden
skateboarden gehouden. Het centrum BeweegR biedt mogelijkheden
voor hardlopen en oefeningen. Nu wordt er een gebouw voor fitness en
revalidatie ingericht.

➡

➡
En dan is er het ‘onaantastbare bosje’, voor vleermuizen. Alle
lantaarnpalen zijn laag en alle andere buitenverlichting belemmeren de
vleermuizen niet die ’s nachts lekker op het grasveld spelen, middenin
een drukke stad! Ook aan deze kant herinneren oude
spoorrails van het Bels Lijntje.
Daarna is het goed en genoeglijk lunchen in het T-huis. We
nemen hartelijk en dankbaar afscheid van ‘onze’ stadsgids
Peter van der Bruggen.
Janine, Thea, Ton en Cocky

Oproep aan verhuizende leden of degenen die een ander e-mailadres of
telefoonnummer hebben gekregen: geef die alstublieft door aan de
ledenadministratie: ledenadministratie@sedvitae.nl TEL. 0161-201142
Zie ook hieronder! Hartelijke dank
Het Studiefonds van Sed Vitae is er voor verlichting van de kosten van een HOVO Brabant-cursus.
Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen of
benader Peter van den Oetelaar: petervdoetelaar@home.nl 073-6414879
voorzitter Sed Vitae, Kees Rijgersberg rijgersberg.k@gmail.com 06-42106662
secretaris Sed Vitae: Jacques Verheijen secetaris@sedvitae.nl 06-51428211
penningmeester Sed Vitae: Tonnie Kuijten penningmeester@sedvitae.nl 0416-311980
ledenadministratie: Marriëtta d’Arnaud ledenadministratie@sedvitae.nl nieuw: 0161-201142
adres ledenadministratie: Maczekstraat 38 CC 4849 Dorst
Heeft u een (nieuw) e-mail adres? Graag bij de ledenadministratie melden!
commissie Cultuur: Joop Bruinsma joopbruinsma@hetnet.nl 06 - 46070246
commissie Forum: Chris Verkaar-v.d. Bosch chriverk@hotmail.com 013-4552080
commissie Natuur vacatures, inlichtingen: cockyverweij@me.com 06-22754200
Publicaties vacature: Cocky Verweij-den Ouden webmaster@sedvitae.nl
06-22754200
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