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Redactie
Annelies Schipper, Wil Verheggen,  
Lida Bos, Frank Vermeulen,  
Clemens Audenaerd, Fransje ter Doest, 
Chris Oomes, Laurens Elzinga 

Oplage
5000 stuks
Verschijnt 8 keer per jaar

Druk
Drukkerij E.M. de Jong 

Beeld
Han van den Berg, Chris Oomes, 
Jaap van den Dries

Vormgeving
Ontwerpstudio Karel & Linda

Advertentieverkoop
Clemens Audenaerd 

Advertentieopmaak 
Hans van Welbergen

Webredactie
Eugenie Verschuren
Jaap van den Dries

Adverteren of 
bezorgklachten:
Neem contact op met 
c.audenaerd@kpnmail.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet te 
plaatsen. Inzending geeft de redactie het recht het artikel of de foto in gedrukte vorm uit te  
geven in de wijkkrant De Noordhoek en/of op de website www.stichtingnoordhoek.nl.

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 19 februari naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Wagon wordt bed & breakfast op wielen
In 1932 kwam de wagon voor het eerst in beweging. In 1944 was 
het rijtuig in Duitsland om in 1947 weer terug naar Nederland 
te komen. Vanaf 1959 behoorde het tot het dienstmaterieel van 
de NS. In 1978 werd het een restaurant-wagon van de stoom-
trein tussen Goes en Borssele. In de jaren 90 kreeg de wagon nog 
een paar opknapbeurten totdat het in 2014 door de gemeente  
Tilburg werd aangekocht. Bij de Polygonale Loods werd het een ont-
moetingsplek voor kunstproject ‘Beyond Borders’ over de Eerste  
Wereldoorlog. In 2016 werd de wagon op een zijspoor gezet op het 
parkeerterrein aan de Burg. Brokxlaan. In 2017 werd de laatste 
route uitgestippeld naar het nog aan te leggen Spoorpark. 

Juni 2020 vloog hij nog door de 
lucht, oktober 2020 op de vracht
wagen en sindsdien gearriveerd op 
zijn eindstation: de Stadscamping 
in het Spoorpark. Velen hebben de 
wagon al zien pronken bij de hoofd
ingang. En velen zijn nu aan het 
helpen het interieur op te knappen 
zodat het onderdeel wordt van de 
Stadscamping. Het rijtuig wordt nu 
een Bed & Breakfast met de naam 
‘B&B De Blokkendoos’. In het rijtuig 
komen twee kamers voor 2 tot 4 
personen. Naast de twee kamers 
komt er een gezamenlijke ontbijt

ruimte waar de gasten kunnen ge
nieten van een heerlijk ontbijtje, 
een kop koffie en de ochtendkrant.

Vele handen maken licht werk.  
De Stadscamping kan alle hulp ge
bruiken. Ze zijn op zoek naar op 
slagen werkruimte, bouwmateri
alen, handige handjes of donaties. 
Kijk voor meer historie, informatie 
en contact op de website 
www.blokkendoostilburg.nl.  

  Laurens Elzinga
  Chris Oomes

Vele handen maken licht werk.




