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non scholae Sed Vitae discimus
https://www.sedvitae.nl
In dit nummer tre+ u eerst een kort bericht van het bestuur,
gevolgd door een aankondiging voor dit najaar
en plannen voor het jaar 2022 van de commissie Ac)viteiten.
Voorts vindt u het, ietwat ingekorte, verslag van de themadag
architectuur op 2 november,
ook van de commissie Ac>viteiten.
Met Sed Vitae, doe je mee!
Van het bestuur (door en voor leden!)
In een vorige brief kondigde voorzitter Kees Rijgersberg de komende ALV aan.
Helaas kan die door persoonlijke omstandigheden nog even niet doorgaan.
Zodra het bestuur u nader kan informeren, krijgt u de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk.
Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Aankondigingen van de commissie Activiteiten (ook door en voor leden!)
1 Vanwege het succes van de Themadag Architectuur Tilburg begin november (zie onderstaand
verslag) en het aantal belangstellenden dat teleurgesteld moest worden of door medische oorzaken
moest afhaken, komt er een tweede kans deel te nemen aan ontvangst, rondleiding LocHal en lunch
zonder stadswandeling. Of een tweede dag dóór zal kunnen gaan, is mede afhankelijk van de
coronamaatregelen die vanaf komende week zullen gelden.
2. Film Hildegard von Bingen in filmhuis Cinnecita in januari 2022
3 Bezoek aan het historische stadje Doesburg met het Lalique museum etc. begin juni 2022
4. Bezoek aan Museum Voorlinden en zijn mooie tuin van Piet Oudolf in Wassenaar
medio augustus 2022

Verslag themadag architectuur Tilburg op dinsdag 2 november 2021
Om 10.00 uur gaan we met 29 deelnemers de grote glazen deuren van de
LocHal door. Voor de meesten is het de eerste kennismaking met dit
iconische gebouw. Bijzonder is het zeker. De LocHal werd dan ook kort na de
opening in december 2019 tot World Building of the Year uitgeroepen, een
prestigieuze architectuurprijs.
Aan de drie grote tafels op treinstellen maken we kennis met het verleden
van de LocHal. Het gebouw is in 1932 als werkplaats van Werkspoor tot
stand gekomen. Door de afmetingen van 90 meter lang, 60 breed en 18
hoog maakt de LocHal een imposante indruk. Opvallend is het vele glas,
waardoor het gebouw nog ruimtelijker aandoet en heel licht is.
In drie groepen volgen we de rondleiding.
Uitgangspunt bij de verbouwing was zoveel mogelijk het industriële verleden
te bewaren. Zoals de oude spoorrails die door het gebouw lopen, de kranen
waaraan de locomotieven hingen, houten vervoer-bakken nu plantenbakken,
de kleuren, de laddertjes en het hokje waarnaar de machinist klom, om
testen uit te voeren.
De LocHal is nu bedoeld als sociale ontmoetingsplek en daarom
multifunctioneel. In de bibliotheek kom je niet alleen een boek, cd of dvd
lenen. De labs en makerijen stimuleren en organiseren het creëren, delen en
toegankelijk maken van kennis en verhalen. Boeken zijn nog wel overal te
herkennen, bijvoorbeeld samengeperst in het podium en het woordlab met
een plafond van boeken. Behalve de bibliotheek zitten CAST- Centrum voor
Architectuur en Stedenbouw Tilburg - Seats2Meet en Kunstloc Brabant in de
LocHal. Alle gericht op stimulering en facilitering van het gesprek door middel
van tentoonstellingen, excursies, congressen, presentaties, voorstellingen,
workshops enz.

Het Stadsbalkon ligt op de tweede verdieping heeft over de hele breedte een glazen uitbouw. Helaas beperken
de hoge gebouwen naast de LocHal het uitzicht van hier over de stad. Alleen in zuidelijke richting kun je de
binnenstad zien liggen. Voorlopig dient dit balkon als expositieruimte.
Voor de lunch wandelen we naar De Wagon, een oud treinstel waarin een horecagelegenheid is
gecreëerd. In de eersteklascoupé genieten we van lekkere soep en brood.
Daarna wachten de stadsgidsen ons op voor de Architectuurwandeling in het oude centrum. Zij leiden ons langs enkele
karakteristieke panden in de binnenstad, zoals op de Heuvel. Op
de hoek van de Heuvel en de Veemarktstraat staan er in eclectisch
stijl met een erker en een balkonnetje. De architect Jos Donders is
goed voor zo’n 275 gebouwen in de stad. Een belangrijk gebouw
op de Heuvel is de St. Jozefkerk met gotische ramen, ontworpen
door Van Tulder, leerling van Kuijper. Het heeft veel moeite gekost
de kerk te behoeden voor sloop en nu heeft het parochiebestuur
toch weer vijf jaar uitstel.
De chiqueste straten waren de Stationsstraat en de Willem II-straat.
Daar staan oude bankgebouwen of grote woonhuizen, nu in
gebruik als hostel, galerie of horecagelegenheid. Zij zijn vaak in
eclectische stijl gebouwd zoals: neo-renaissancistisch, neogotisch,
neoclassicistisch en Jugendstil/Art Deco. Behalve Donders hadden
ook architecten als Van Tulder, Schijvens en Van der Valk er de
hand in. De voormalige fabrieken en werkplaatsen zijn nu veelal
verbouwd tot woonhuis of vervangen door nieuwbouw. Soms is de
naam van de vroegere fabriekseigenaar en de firmanaam nog vagelijk
op de gevels te zien.
Tilburg streeft ernaar die in oude luister te herstellen om zo de geschiedenis te visualiseren.
De stadsgids wees ons ook op de Mariategels in de gevels. Daar zijn er honderden van. Behalve als
teken van Mariaverering dienden ze ter bescherming van het gezin in het betreffende huis.
Ongemerkt lopen we al twee uur. Het is tijd voor een hartversterkertje in Anvers op de Oude Markt als
slot van een geslaagde dag.
Janine Roeffen, verslag. Francis Huisman en Alphons Raaijmakers, foto’s
Zie voor het volledige verslag en meer foto’s: https://www.sedvitae.nl
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