44
december 2019

Spoorzone Tilburg broedplaats voor kennis en innovatie

Indrukwekkend
bezoek aan
de LocHal

Er waren drie gidsen nodig om op 17 oktober de 45 deelnemers aan de
excursie naar de LocHal in het centrum van de Tilburgse Spoorzone te
begeleiden. Anderhalf jaar eerder vond de eerste excursie al plaats. De
renovatie van de oude spoorzone waar de treinen uit heel Nederland vroeger
gerepareerd werden, was toen reeds in volle gang. De plannen beloofden
veel. Zou men erin slagen de LocHal, waar vroeger de locomotieven werden
gerepareerd, om te toveren tot dat fraaie grootse monumentale gebouw
waar oud en nieuw samen komen, was de vraag?
Na het bezoek kunnen alle bezoekers volmondig beamen dat men hierin
volledig in is geslaagd. Adembenemend. De ‘giga’ hal met een vloeroppervlak van twee voetbalvelden en een inhoud van 90.000 m3 is meer dan
alleen een fraaie bibliotheek met 120.000 boeken geworden.
Ook studenten hebben inmiddels het gebouw omarmd. Genoeg stilte – en
vergaderruimtes om geconcentreerd te kunnen studeren, spreekbeurten voor
te bereiden of gezamenlijk projecten af te werken. Het cursusaanbod
waaronder Nederlands, Spaans, internetten of culturele cursussen vindt
eveneens veelvuldig aftrek.
Mooi en functioneel
De parel van de LocHal vormt de Glazen Zaal. Toen de Glazen Zaal in de
Beurs van Berlage in onbruik geraakte, kwam hij te koop voor het
symbolische bedrag van één euro. Aan de afbraak, vervoer en opbouw was
de gemeente Tilburg een bedrag van 400.000 euro kwijt.
De 250 m2 grote zaal, waar zo’n 220 mensen in kunnen, werd speciaal met
gebogen wanden ontworpen om een akoestisch hoogtepunt te zijn.
Daarnaast is de zaal geschikt voor vergaderingen, symposia, seminars,
debatten, trouwlocatie, exposities, concerten en andere kunstzinnige
uitingen. Maar er is meer. Eyecatchers te over in de LocHal. Zo springen de
kleine 48.000 km aan gordijnen in het oog. Ruim 1100 werkuren gingen
eraan vooraf.
De Spoorzone wordt dé metamorfose van de stad Tilburg.

Provinciehuis Den Bosch
Gezellige en
leerzame
excursie

Zo’n 35 leden gingen daar vrijdag 22 november op excursie. Ze bezochten de
bunker in de kelder en gingen naar de 32e verdieping voor een wat mistig
uitzicht over ons "Mooie Brabantse Land". Na de lunch kregen ze uitleg over
de werking van ons Provinciaal bestuur en volgden ze op de publieke tribune
een stuk van de vergadering.

Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?
kboheb@gmail.com

www.kbo-brabant.nl/kbo-hilvarenbeek/

