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Het Platform
Het platform in onze wijk is 25 
jaar geleden opgericht.
Er zijn 20 personen actief bij het 
platform.
François van der Bruggen en 
Leo van Deursen zijn ook al 25 

jaar bij het platform.
Daarvoor hebben zij een gou-
den speld gekregen van loco 
burgemeester Marieke Moor-
man.
Wij willen hun nogmaals felicite-
ren en bedanken voor hun inzet 
in onze wijk.
Bestuur stichting Noordhoek 

Het Platform van de wijk de 
Noordhoek is op zoek naar 
nieuwe leden uit alle delen van 
onze wijk de Noordhoek.
Het gebied van het platform 
loopt van de Noordhoekring tot 
de Ringbaan West en van de 
Bredaseweg tot aan de Spoor-
laan.
Iedere bewoner is welkom in 
het platform er is alleen één 
voorwaarde dat men zich wil in-
zetten voor de belangen van de 
totale wijk. 
Voor individuele zaken is er 
maar beperkte ruimte en deze 
kunnen dan ook alleen in be-
handeling genomen worden als 
het ook op de wijk of een ge-
deelte daarvan betrekking heeft.
In het platform is er regelmatig 
overleg met Gemeentelijke in-
stanties, de Wethouders, Bouw-
bedrijven en andere bedrijven 
die iets met onze wijk te maken 
hebben. 
Deze worden dan ook regelma-
tig uitgenodigd in het platform 

of een commissie die samen-
gesteld is uit mensen van het 
platform. 

De maandelijkse vergaderingen 
zijn meestal op de laatste dins-
dag van de maand van 20.00 tot 
22.00 uur.
Dus wilt u wat betekenen voor 
de leefbaarheid en veiligheid in 
uw wijk meldt u dan aan. 
Aanmelden kan via stichting.
noordhoek@hotmail.com of 
via een brief aan Platform de 
Noordhoek, Boomstraat 81, 
5038 GP Tilburg. 
Afgeven van uw brief mag ook 
in het wijkhuis In de Boomtak. 
In de aanmelding wordt geacht 
te staan uw naam, adres, tele-
foonnummer en eventueel uw 
mailadres.
Wij hopen op vele nieuwe aan-
meldingen zodat we nog meer 
voor de wijk kunnen betekenen.

Namens het platform
François van der Bruggen

“Platzak” in Wijkcentrum “In de 
Boomtak”
Stichting Kunstprojecten Tilburg presenteert het derde Cul-
tuurrijk concert met “Platzak “ in wijkcentrum In de Boomtak 
op zondag 18 december.
Locatie: wijkcentrum In de Boomtak, Boomstraat 81, Tilburg
Datum: zondag 18 december
Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur.
Dit programma wordt financieel mogelijk gemaakt door Rabo-
bank Tilburg e.o.  Gratis Entree. 

Men neme ‘n contrabas, verwijder de strijkstok. Marineer een trom-
pet en trombone, wel eerst goed uit laten lekken. Klop ‘t drumstel op 
en breng ondertussen de gitaar op kamertemperatuur. 
Voeg alles samen en voila: een rauw volksfeest.
Platzak bestaande uit:
Max (drums)      Rein (trompet, tuba)
Rockin’ Robbish (contrabas, gitaar, zang)
Wouter (trombone)     Jordy (acoustic gitaar)
 
Met vriendelijke groet,
Henk Verhoeven
Stichting Kunstprojecten Tilburg

Wijn proeven In de Boomtak
Voor de echte wijnliefhebbers organiseert uw wijkcentrum tijdens 
het winterseizoen een vijftal wijnproefavonden. Eén maal per maand 
worden er wijnen uit een bepaald land gepresenteerd door vino-
loog Albert Schuermans. Iedere proeverij wordt afgesloten met een 
gezellige avond waarbij bijpassende hapjes en muziek wordt voorge-
schoteld.
De entréé bedraagt steeds € 17,50 per persoon. Reserveren is 
noodzakelijk vanwege het beperkt aantal plaatsen. De volgende 
avonden kunt u vast noteren in uw agenda:
Vrijdag 16 december Italië
Vrijdag 20 januari Frankrijk
Vrijdag 10 februari Argentinië
Vrijdag 16 maart Chili
Vrijdag 20 april Zuid - Afrika
Voor reserveringen en informatie kunt u mailen naar info@inde-
boomtak.nl
Jan van Esch (voorzitter)	
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De ochtend heeft 
goud in de mond!!
Heeft u een idee voor ochtend-
bijeenkomsten? Geef het even 
door en we gaan er aan werken.
Cees van Dijk.

Wat zou u graag la-
ten gebeuren in uw 
eigen wijkcentrum 
“In de Boomtak”?

Het kan en mag zo gek niet zijn, 
maar wij, het bestuur, willen alle 
voorstellen gaan toetsen op  de 
realisatiemogelijkheden. 
Dus, hebt u een idee een wens 
of een voorstel, aarzel niet en 
bel 013-5430920 of kom even 
langs Boomstraat 81 en vraag 
naar Cees van Dijk.

Tonproatavond 
groot succes!!
Donderdag 17 november jongst-
leden heeft het tonpraterscollec-
tief MiddenBrabant het publiek 
van een geweldige tonproat-
avond laten genieten in wijkcen-
trum “In de Boomtak” in Tilburg.
Er waren ruim 120 mensen op 
de aankondiging afgekomen.
Na de opwarming door bandpa-
rodist Maarten de Groot was de 
zaal in opperbeste stemming.

De kletsers Cees Coolen, 
Ton Hendrikx, Willem Verhoe-
ven en Jan Schellekens waren 
geweldig op dreef.
Bovendien werden ze ont-
vangen door een ontzettend 
enthousiaste zaal: Dus aon de 
saowel, en hoe.
Het werd een gezellige avond, 
die zeker voor herhaling vatbaar 
is, een echte tonproat- parade.
 
Loek Melis

Oproepje
De laatste tijd komen er nogal 
wat vragen binnen om een line-
dancegroep te beginnen. 
Wie van de Noordhoekse - Til-
burgse bewoners heeft hier be-
langstelling voor.
Je kunt je opgeven bij Buurtcen-
trum “In de Boomtak’ bij Cees 
van Dijk.

Veel belangstelling voor 
herontwikkeling voormalige 
Brandweerkazerne St. Anna.

Het terrein wordt verkocht aan 
projectontwikkelaar Honk. Dat 
is het resultaat van een verkoop 

per inschrijving waarop acht bie-
dingen zijn binnengekomen. 
De biedingen zijn beoordeeld 
op: prijs, particulier opdrachtge-
verschap en betrokkenheid van 
bewoners. 
Projectontwikkelaar Honk heeft 
op basis hiervan de meeste pun-
ten behaald en is als winnaar uit 
de bus gekomen.

Verdere uitwerking plan 

Honk wil het Sint Annahof ont-
wikkelen samen met een plan-
team. 
Dat planteam gaat plannen ma-
ken voor het nieuwe gebruik van 
het binnenterrein. In het plan-
team komen toekomstige bewo-
ners en omwonenden. 
Zij kiezen samen met Honk de 
architect en geven vervolgens 
invulling aan de opdracht van de 
architect. 
Om het planteam maximale vrij-
heid te geven heeft Honk nog 
geen definitief ontwerp gemaakt, 
maar alleen een impressiebeeld. 
Dit beeld gaat uit van tien à 
twaalf eengezinswoningen, het 
behoud van de gebouwen van 
de voormalige brandweerkazer-
ne (worden verbouwd tot twee 
à vier woningen) en het behoud 
van de acht ‘goede’ garage-
boxen.
Er wordt gestreefd naar een zo 
spoedig mogelijke ondertekening 
van de koopovereenkomst
tussen de gemeente en Honk.  
Ook stuurt de gemeente erop 
aan dat er een samenwerkings-
overeenkomst wordt opgesteld 
tussen de werkgroep St. An-
nahof en Honk. Hierin wordt de 
samenstelling, werkwijze en start 
van het planteam vastgelegd.
Het is de bedoeling om uiterlijk 
1 januari 2013 de eigendoms-
overdracht te laten plaatsvinden. 

Sloop

In de tussenliggende periode kan 
Honk al samen met het planteam 
werken aan de verdere planont-
wikkeling. De gemeente kan de 
brandweerkazerne op dit mo-
ment nog niet opleveren vrij van 
gebruik. Volgens een eerder 
genomen besluit van het college 
mogen de huidige gebruikers 
namelijk blijven zitten tot een 
week voor de start van de sloop. 
Daarom heeft de gemeente een 
brief gestuurd aan de gebruikers. 
Hierin staat dat de huur per 1 
november is opgezegd, maar dat 
de gebruikers het pand kunnen 
blijven gebruiken totdat er wordt 
gesloopt. Met de gebruikers 
vindt op dit moment nog overleg 
plaats over de verdere afwikke-
ling.

Dansschool Mai 
Onder  begeleiding van Tomoko 
Stalpers-Kato  treedt op “In de 
Boomtak” op donderdag 22 
december 2011, aanvang 19.00 
uur. Tomoko begon begin dit 
jaar  in Tilburg met haar eigen 
dans- school. Zij geeft lessen 
moderne dans aan volwassenen 
en modern ballet aan jongeren.
In het buurthuis “In de Boomtak” 
brengt zij vijf korte choreografie-
dansen, samen met haar leerlin-
gen die dit semester les hebben 
gevolgd.
Vanaf januari 2012 gaat zij con-
tinu lesgeven in de nieuwe loca-
tie “In de Boomtak”. Inschrijven 
is nog altijd mogelijk.

 Bingo
 Maandag 12 december. 
 Tijd: 14.00  tot 16.00 uur. 
 Iedereen is welkom. 
 Buurtcentrum “In de Boom- 
 tak”.

 
 Copy-sluiting

12 december 2011

 Openingstijden Wijkcen-
 trum “In de Boomtak”

 Maandag t/m vrijdag van:
 09.00 tot 24.00 uur
 
 Zaterdag en zondag  voor
 speciale activiteiten op
 aanvraag geopend.

 Bloedprik Post:
 Donderdag  09.00 - 10.00 uur

Colofon

Redactie:
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Buurtkrant “De Eigenwijzer” 
is een uitgave van
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Redactieadres:
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“In de Boomtak”
Boomstraat 81

5038 GP Tilburg
Tel: 5430920

E-mail: indeboomtak@gmail.
com

Contactpersoon redactie:
Ton van Herel, Tel: 5420195

Website: 
www.stichtingnoordhoek.nl

Agenda
Maandag
13.00 - 17.00 Biljart TB Reit +  
  Noordhoek 
14.00 - 16.00 Bingo 2e maandag  
  van de maand
17.00 - 18.30 Boomtakmenu
19.00 - 20.30 Damesgym
19.45 - 20.45 Yoga
20.00 - 22.30 Dweilorkest

Dinsdag
09.15 - 10.15 Zumba
10.30 - 11.30 Bewegingsleer
12.30 - 16.00 Ouderengym
13.00 - 17.00 Biljart TB Reit
15.00 - 16.00 Ouderenadviseur 
15.45 - 16.45 Kleuterdans
16.45 - 17.45 Zumba kids
16.30 - 19.00 Individuele   
       begeleding
18.00 - 23.00 Biljart 
18.30 - 23.00 Biljart  Noordhoek
19.00 - 20.30 Dammen
19.30 - 23.00 Tafeltennis    
              slechtzienden
20.00 - 22.30 Schilderles

Woensdag              
09.15 - 10.15 Yoga
10.15 - 11.15 Zumba
12.30 - 18.00 Biljart
13.15 - 18.15 Induviduele   
       begeleiding
13.30 - 15.30 Volksdansen
17.00 - 21.00 Percussie 
19.00 - 23.00 Biljart
19.30 - 21.30 Volksdansen
19.30 - 22.00 Djembé les
20.00 - 22.00 Toneel

Donderdag
09.00 - 10.00 Prikpost
09.00 - 10.00 Yoga
13.00 - 16.00 Schilderles
13.30 - 14.30 Bloemschikken
13.00 - 17.00 55+ groep
13.00 - 16.00 Streetdance
19.00 - 23.30 Koor
19.00 - 22.00 Schilderles
21.00 - 23.00 Tafeltennis

Vrijdag
10.30 - 11.30 Zangmeditatie
13.00 - 16.00 Koersbal 
15.15 - 16.45 Kinderactiviteit
17.00 - 18.30 Boomtakmenu 
19.00 - 22.00 Kinderdisco 1x  
  per maand
20.00 - 22.00 Zelfverdediging  
  Kobutan

  Service
 
  Willeke Sloot is Mantel-
  Familiezorgconsulent in  
  Tilburg-Zuid.    
  E-mail: 
  willekesloot@twern.nl
  Telefoon: 06-34 62 30 64
  
  Politie: 0900-8844 (alge-
  meen nummer)
  Diensten St. Dionisius
  ’t Heike: Zaterdag: 18.30 uur
  Zondag:     10.30 uur
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Uw centrum voor gezondheid, fitness en ontspanning
Wat hebben wij u te bieden:

Fitness voor jong en oud, Fysiotherapie

EASY-TAPE!
Deze methode is dé revolutie op het gebied van functioneel tapen

Snel weer in beweging door versnelling van herstelproces
Dé oplossing voor ALLE bewegingsklachten!

Pedicure, Infraroodsauna, Massagestoelen, Beweegbanken, 
Solarium, Latin Moves (Sumba), Medieet, Schoonheidssalon

Noordhoekring 328  5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl

De competitie Libre TOBO is net 
over de helft.
Drie teams zijn volop in de strijd 
om de bovenste plaats. In de 1e 
klasse is dat team 2.
In de 2e klasse team 3 en in de 
3e klasse team 4.
Houdt stand heren, maar ver-
geet het plezier niet.

Finalewedsstrijden

In de binnencompetitie nadert 
de beslissende fase.
In Poule A is Hans van Bla-
del zeker van een halve finale 
plaats.

Frits Verdonk heeft met nog een 
wedstrijd te spelen de beste
kans op de 2e plaats in de vol-
gende ronde.
Arnold Géboers is afhankelijk 
van hetgeen Frits in zijn
laatste wedstrijd aan punten 

haalt.
In poule B zijn Cees van de 
Bosch en Carel Dienjes zeker
van een plaats in de halve fina-
les.
Woensdag 30 november aan-
staande zullen de finalewedstrij-
den plaatsvinden.

Schrobbelèrcup

Het jaarlijkse feest is weer ge-
slaagd te noemen.
Een lekker stukje vooral neder-
landstalige muziek.
Prijsuitreiking Schrobbelèrcup 
2010-2011, met als winnaar

Ad Keulemans, als tweede Leo 
van Diessen en als derde Martin 
Gruyters
Proficiat, mooi resultaat.
Een voordracht van Wim en 
Frits bracht ons naar het buffet.
Er werd goed gebruik gemaakt 

van de weer door Visspeciali-
teiten en Traiteurzaak van Our-
souw, rijkelijk gevulde dis.
Helaas hebben zij besloten na 
negen jaar het sponsorschap te
beeindigen.
We kunnen hen alleen maar 
heel erg bedanken voor de
negen jaren, dat zij ons ge-
steund en verwend hebben.
Heel heel hartelijk bedankt,
Colinda en Frans.
Ook Cristel werd nog bedankt 
voor hun steun aan de vereni-
ging.
De loterij, waarbij de door Cees 
Mallens bijeengebrachte prijzen
voor menig hilariteit zorgde en 
wat aangename muziek bracht 
ons naar het einde van de feest-
middag/avond.
Bedankt feestcommissie voor 
jullie arbeid.
Bedankt aan allen die hebben 
bijgedragen aan het tot standko-
men van dit feest.

Het bestuur wenst u allen nog 
veel succes toe in de competi-
tie.
En prettige feestdagen.

Ad vd Wiel
secretaris

Koffie
Wie uitgevonden heeft dat uit 
de boon van een plant de koffie 
komt, verdient een eremedaille 
wat een godendrank.
‘s Morgens al voor je doucht en 
ontbijt. 
De koffie maakt je wakker, ener-
giek en aktief en je raakt er niet 
van in de bonen.
Heerlijk die koffie na een diner-
tje of na een lange wandeling. 

Als je geen alcohol mag drinken 
en wanneer je slaap krijgt.
Vroeger maalde je de koffie nog 
met een handmolen en waren er 
pruttelpotjes.
Tegenwoordig heb je filterkoffie 
en koffiezetapparaten en sen-
seo-apparaten.

Je kunt koffie verkeerd en cap-
puccino drinken, irish coffee met 
whisky en expressokoffie in een 
piepklein kopje en heel sterk.
Wanneer er iemand op bezoek 
komt is het eerste wat je vraagt: 
“Wilt u een kopje koffie? 
Met melk en suiker of zwart. 
Hoeveel kopjes zal ik zetten?
En wilt u er een koekje bij.
Koffie een welriekende drank en 
verslavend.

Marije Ewals.

Vraagtekens

Warm is de baarmoeder
veilig groeit het kindje
het is koud buiten

De winter
De puber ontdekt de liefde, de 
wereld
lentekriebels

Het is lente
De volwassen mens staat in het 
vollen koren
Hoog boven hem, de zon
Hij eet kersen en geniet van zijn 
kracht

Het is zomer
De bladeren verkleuren
De mensen wordt ouder
pigmentvlekken en grijze haren

De herfst
Dan lijkt het weer of de natuur 
sterft
maar alles is latent aanwezig 
om volgend jaar
weer op te bloeien
De mens sterft
Er blijven vraagtekens over

Marije Ewals

Biljartvereniging Noordhoek
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‘Daar zitten we weer,’ zei Sint.
‘Zegt u dat wel,’ zei Piet.
‘Op de stoomboot naar Neder-
land. Net als ieder jaar. Voor 
de hoeveelste keer is dat nou, 
Sinterklaas?’ 
‘Voor de vijfhonderdvierenze-
ventigste keer,’ zei de Sint.
‘Bah,’ zei Piet. ‘Wat nou “bah”...’ 
zei Sinterklaas verontwaardigd.
‘Waarom “bah”?’ ‘Ik heb er zo 
genoeg van,’ zei Piet.

‘Maar je houdt toch van de 
kinderen? En de kinderen hou-
den toch van ons?’ ‘Welnee,’ 
zei Piet. ‘Ze houden alleen 
van onze cadeautjes, ‘t Gaat 
ze enkel om de pakjes. Verder 
nergens om. En ‘t gaat nog stor-
men ook. Bah!’ ‘Hoor ‘s Piet, dat 
mag je volstrekt niet zeggen,’ 
zei Sinterklaas boos.
‘Als je nog een keer “bah” zegt, 
ontsla ik je. De kinderen hou-
den wél van ons. Ze zijn gek op 
ons...’

Hoeii... voor Sinterklaas verder 
kon spreken kwam er een wind-
vlaag die bijna z’n mijter mee-
nam... de storm stak op... de 
lucht werd inktzwart... de golven 
werden hoger en hoger...
‘Daar heb je ‘t nou...’ schreeuw-
de Piet. ‘We vergaan!’ 
‘Onzin,’ riep Sinterklaas, “t Is 
al vierhonderddrieënzeventig 
keer goed gegaan met die boot, 
waarom zouden we dan nu 
ineens... haboeh...’ 

Sinterklaas kreeg een grote zilte 
golf naar binnen en hij moest 
met de ene hand z’n mijter en 
z’n staf vasthouden en met 
de andere de reling. De storm 
werd steeds erger en heviger en 
woester en wilder en vreselijker. 

Huizenhoge golven, torenhoge 
golven... de stoomboot leek wel 
een plastic speelgoedscheepje 
op de Westeinder Plas.
‘Ik ben zo bang...’ huilde Piet.

‘Onzin!’ riep Sinterklaas weer. 
En toen ineens... een ontzet-
tende schok. Het schip was op 
een klip gevaren.
‘Help... help...’ schreeuwde Piet.
‘Help, de boot zinkt!’ ‘Wat zei 
je zo-even, Piet?’ vroeg Sinter-
klaas, terwijl hij probeerde te 
zwemmen met zijn mijter op en 
zijn staf in de hand. 
‘Ik zei: De boot zinkt...’ kreunde 
Pieter, die naast hem zwom. 
‘O,’ zei Sinterklaas. ‘Wel, je had 
gelijk. De boot is gezonken.’ 
‘O, wat ben ik nat,’ zei Piet.
‘O, wat ben ik nat en koud en 
zielig. O, wat heb ik een mede-
lijden met mij!’ ‘Denk liever aan 
die arme kindertjes in Neder-
land,’ zei Sinterklaas.

‘Als de Sint verdrinkt zullen ze 
nooit meer lekkers en speel-
goed krijgen op 5 december. 
Daar ga ik, Piet. Ik ben te oud 
om in de Golf van Biskaje te lig-
gen. Vaarwel dan, Piet.’ 
‘Nee,’ riep Piet wanhopig, ‘niet 
zinken, Sinterklaas. Daar drijft 

een grote balk! Misschien kun-
nen we erop klimmen.’

Hè hè, voorlopig waren ze ge-
red. De goede Sint was z’n staf 
kwijtgeraakt. Z’n mooie mijter 
had hij nog op, maar het water 
droop eruit en het leek meer op 
een pudding dan op een mijter.
‘En al’m’n cadeautjes naar de 
haaien...’ zuchtte Sinterklaas.

‘En de marsepein en de choco-
ladeletters en de suikerbeesten, 
allemaal weg, allemaal weg. 
Wat moet er van ons worden? 
Hoe lang zullen we nog rond-
dobberen?’ ‘Ik zie land!’ riep 
Piet. ‘Kijk daar, land! 
En daar komt al een bootje om 
ons te redden. Dit moet de kust 
van Frankrijk zijn. Een Frans 
bootje!’ Gered... Eindelijk gered! 
Druipend en rillend stonden Sin-
terklaas en Piet in de kamer van 
een lieve vishandelaar in een 
Frans kustplaatsje.

‘Nous sommes Saint Nicolas et 
Pierre,’ zei Sinterklaas. 
Dat is Frans en het betekent: 

Wij zijn Sinterklaas en Piet. 
Maar de vrouw van de vishan-
delaar begreep het niet zo goed. 
Ze 
zei enkel: ‘Arme arme schip-
breukelingen...’ (ze zei het in 
het Frans natuurlijk).
‘Doe die natte kleren maar uit. 
Drink deze warme melk. Ik zal 
u een pak geven van mijn man. 
Zijn zondagse pak. En voor de 
jongen heb ik nog wel een stel 
kleren van m’n zoontje.’ 
‘Hoe kunnen wij u ooit bedan-
ken,’ zei Sinterklaas.
‘Hoe kunnen wij u ooit betalen. 
Al ons geld ligt in de zee.’ 
‘Dat hindert niet,’ zei de goede 
vrouw. ‘U kunt ook bij ons loge-
ren vannacht.’ 
‘Dat is erg vriendelijk van u. 

Maar we hebben geen tijd,’ zei 
de Sint. ‘We hebben zelfs vrese-
lijke haast. Hoe komen we ooit 
op tijd in Nederland. 
O lieve deugd, we komen nooit 
op tijd in Nederland. Daar zit-
ten ze nu op ons te wachten en 
we komen te laat. Trouwens, 
we hebben niet eens geld om 
verder te reizen.’
‘Mijn man brengt u wel even 
naar Nederland,’ zei de lieve 

mevrouw.
Sinterklaas en Piet zaten op de 
open vrachtauto en klampten 
zich vast, want de visboer reed 
ontzaglijk woest. Hij reed door 
alle stoplichten en dwars door 
alle douaneposten. Hij gierde 
door de bochten en raasde 
langs de wegen en denderde 
door de stadjes. Maar voor Sint 
reed hij nog niet hard genoeg.
‘Als we maar op tijd zijn... als we 
maar voor 5 december aanko-
men...’ zuchtte hij.
‘Harder astublieft, harder.’
En na een hele dag en een hele 
nacht rijden waren ze in Neder-
land. ‘Naar Amsterdam?’ vroeg 
de visman. ‘Jazeker, naar Am-
sterdam,’ zei Sinterklaas.
‘De hoofdstad eerst.’
‘Ik zet u hier af,’ zei de visboer.
‘Midden in Amsterdam. En ik 
ga direct terug; mijn vrouw zit 
te wachten. Adieu.’ En weg was 
hij.
Daar stonden ze, in Amster-
dam, midden op de Dam, voor 
het Paleis. Tussen de duiven. 
Tussen de mensen. Sinterklaas 
keek eens om zich heen en 
deed wat hij ieder jaar deed als 
hij in Nederland was: hij knikte 
en hij wuifde en hij glimlachte.
Er kwamen heel wat mensen 
langs. Maar ze keken niet eens 
naar Sint en Piet. Niemand 
keek. Niemand herkende hen. 

De heerlijkste 5 december in vijfhonderdvierenzeventig jaar
Een Sinterklaasverhaal van Annie M.G. Schmidt
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Helemaal niemand.
‘Ik ben Sinterklaas,’ zei de goe-
de Sint tegen een voorbijganger.
De heer bleef even staan, snoof 
en zei: ‘Brave man, je ruikt naar 
vis.’ Toen liep hij door. Helaas, 
het was zo, ze roken naar vis. 
En niemand, niemand, niemand 
herkende hen. Moedeloos gin-
gen ze op een bank zitten bij het 
Monument.
‘Daar zitten we nou,’ zei Sint.
‘Zegt u dat wel,’ zei Piet. 

‘Geen cadeautjes. Geen geld. 
De mensen herkennen ons niet. 
Heb ik het niet gezegd: alleen 
om de cadeautjes houden de 
kinderen van u.’ 
Op dat moment kwam er een 
heel klein meisje voorbij aan de 
hand van haar oma.
‘Sinneklaas...’ riep het kind.
‘Dat is Sinterklaas niet,’ zei oma.
‘Dat is zomaar een man.’
‘Sinneklaas...’ zei het kind kop-
pig en probeerde zich los te 
rukken van oma’s hand.
Een ander kind riep ook: ‘Sinter-
klaas.’ Een klein jongetje begon 
te zingen: ‘Sinterklaasje bonne 
bonne bonne.’ En al gauw ston-
den er wel duizend kinderen om 
de bank die juichten en zongen 
en schreeuwden.
De vaders en moeders zeiden 
knorrig: ‘Kom toch mee, Rietje, 
toe dan toch Jantje, dat is Sin-
terklaas niet, dat kun je toch 
wel zien. Dat is een man die 
naar vis ruikt.’ Maar de kinderen 
rukten zich los en gingen toch. 
Sinterklaas gaf alle kinderen 
een hand en luisterde naar de 
liedjes.
‘Waar is uw staf, Sinterklaas? 
En waar is uw mijter? Waar is 
de zak met cadeautjes?’ vroe-
gen de kinderen. Sinterklaas 
vertelde van de schipbreuk.
‘Wat verschrikkelijk!’ riepen alle 
kinderen.
‘Arme Sinterklaas. Arme Zwarte 
Piet. De stoomboot is vergaan 
en nu zijn ze hier zonder hun 

kleren en zonder eten.’
Een paar grotere kinderen zei-
den tegen elkaar: ‘Weet je wat. 
Sinterklaas heeft ons zoveel 
keren cadeautjes gegeven, la-
ten we het nu eens omdraaien. 
Wij geven hém wat.’ Ze renden 
naar huis en kwamen terug met 
een heleboel pakjes. Er zaten 
boterhammen in en worstjes 
en appels en frieten en flesjes 
melk. De een na de ander gin-
gen de kinderen thuis iets halen. 
Behalve eten brachten ze echte 
cadeautjes mee. Ze gaven hun 
mooiste speelgoed, hun treinen 
en kraanwagens en speelgoed-
beesten. Hun poppen en win-
keltjes en keukentjes. De grote 
mensen stonden in de verte 
kijken en schudden het hoofd.
‘Wat een gekke boel,’ riepen ze.
‘Zo’n gewone man die naar vis 

ruikt...’
Er kwamen nog twee kinderen 
aan met een heel, heel groot 
pak.
‘Wat zou daarin zitten?’ vroeg 
Sinterklaas nieuwsgierig. Hij 
genoot zo van al die cadeautjes, 
hij kon er niet genoeg van krij-
gen. Voorzichtig maakte hij het 
grote pak open.
En wat zat erin? Een Sinter-
klaaspak en een Zwarte-Piet-
pak.
‘We hebben het voor u ge-
huurd,’ zeiden de kinderen.
‘Met geld uit onze spaarpot. De 
pakken moeten wel terug, maar 
u mag ze een paar dagen hou-
den.’ Sinterklaas kreeg tranen in 
zijn ogen, zo blij was hij. 
En Piet danste van geluk. Ach-
ter de ste-
nen leeuw van het Monument 
verkleedden zij zich. En toen 
ze weer tevoorschijn kwamen, 
barstten alle kinderen in luid 
gejuich uit en zongen: ‘Zie de 
maan schijnt door de bomen.’
Dit was weer de goede Sint, 
zoals hij elk jaar in Nederland 

kwam. Dit was weer de vrolijke 
Zwarte Piet.
Nu zagen de grote mensen 
eindelijk ook, dat ze het heus 
waren. Niemand twijfelde meer. 
Al roken Sint en Piet nog steeds 
een beetje vissig... het hinderde 
niet meer.
Hij werd plechtig ontvangen, de 
Sint. Hij werd door iedereen toe-
gejuicht, ook door de grote men-
sen en hij ging rond met Zwarte 
Piet, langs alle huizen, net of er 
niets gebeurd was. En cadeau-
tjes om uit te delen had hij ook! 
Jazeker, al die pakjes die hij van 
de kinderen had gekregen, kon 
hij nu uitdelen. Ieder kind kreeg 
een cadeautje. En geen enkel 
kind kreeg zijn eigen speelgoed 
terug, daar zorgde Pieter wel 
voor. Zo gingen ze door heel het 
land.

Sinterklaas ging per vliegtuig
terug en hij mocht gratis vliegen 
per KLM omdat hij een Zeer 
Belangrijk Persoon was.
En toen hij terug was in Spanje, 
zond hij het Sinterklaaspak en 
het Zwarte Pietpak aangetekend 
terug. Met een briefje erbij: Dit 
was de heerlijkste 5 december 
in vijfhonderdvierenzeventig 
jaar. Dank u!

Toelichting: Dit verhaal komt 
uit de bundel Misschien wel 
echt gebeurd en deze bevat de 
keuze die Annie M.G. Schmidt 
aan het einde van haar leven 
uit haar verhalen voor kinderen 
maakte. Zij las nog eens alle 
verhalen en verhaaltjes die zij 
geschreven heeft door, streepte 
genadeloos weg, en behield 

alleen wat in haar ogen genade 
vond.  
Bron: “Misschien wel echt ge-
beurd. 43 sprookjes en verhalen 
van Annie M.G.Schmidt” uit-
gegeven door Qeurido. ISBN: 
90-214-8094-8

Pietenoogjes 
van kruidnoten
125 g witte chocolade - 1 pak 
Koopmans Kruidnoten - Schri-
jfstiften (Dr. Oetker) - drop en/of 
snoep naar keuze - ca. 4 el wa-
ter 
Oventemperatuur
Elektrische oven: 175graden C
Heteluchtoven: 160graden C
Gasoven: stand 3-4
1 Verwarm de oven voor. 
2 Bekleed de bakplaat met bak-
papier. 
3 Doe de mix van de 2 zakjes 
uit verpakking in een kom en 
voeg het water toe. 
4 Bereid het deeg verder zoals 
op de verpakking staat aan-
gegeven. 
5 Maak de bolletjes zoals op de 
verpakking staat aangegeven, 
maar maak ze twee keer zo 
groot. 
6 Verdeel de bolletjes over de 
bakplaat. Zorg voor voldoende 
tussenruimte. 
7 Bak de kruidnoten in ca. 10 
minuten gaar. Haal ze direct na 
het bakken uit de oven. Neem 
de kruidnoten met het bakpapier 
van de bakplaat en laat ze goed 
afkoelen. 8 Leg kruidnoten van 
ongeveer dezelfde grootte twee 
aan twee. 
9 Smelt de witte chocolade au-
bain-marie. 
10 Maak met de gesmolten cho-
colade het oogwit. 
11 Gebruik de Schrijfstiften en 
het snoepgoed om te decore-
ren.
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De bestuursleden van Stichting 
Noordhoek zijn tevens lid van 
het Platform Noordhoek en be-
handelen tevens de aanvragen 
voor Verrijk je Wijk.

Wijkbewoners die zich op willen 
geven voor een bestuursfunctie 
zullen in een wijkbewonerover-
leg op vrijdag 27 januari 2012 
al dan niet door de aanwezige 
wijkbewoners worden verkozen 
voor een bestuursfunctie.

In de maand december 2011 
kunt u zich opgeven middels 
het sturen van een mail naar 
stichting.noordhoek@hotmail.
com of schriftelijk aanmelden 
via een schrijven aan het Bes-
tuur van Stichting Noordhoek, 
Boomstraat 81 5038 GP Tilburg 
(afgeven in ons wijkcentrum 
mag ook)

In uw brief of mail dienen uw 
gegevens te worden vermeld 
zoals naam, adres, geboorte 
datum en eventueel andere ver-
vulde bestuursfunctie(s). 
Ook zien wij graag vermeld 
waarom u zich aanmeldt voor 
een bestuursfunctie.

Indien u een bepaalde functie 
ambieert verzoek ik u dit in uw 
aanmelding te vermelden. 

Met alle kandidaten zal voor 
de verkiezing een kort gesprek 
plaats vinden.

Wijkbewoners met ambitie meldt 
u aan!

Namens het huidige bestuur
François van der Bruggen
Voorzitter

Collectief  de losse 
klos “in de Boomtak”. 
Genieten van levens-
lust en vakmanschap! 

Toch wel een beetje in spanning 
waren we, na het fantastische 
concert van het duo Suoni. 
Want was de kwaliteit die toen 
werd geleverd te evenaren; dat 
vroegen we ons af. 
Maar afgelopen zondag was 
een collectief in uw wijkcen-
trum dat liet zien dat kwaliteit, 
publiek-relatie en muziekkeuze 
ook op het nu geboden pro-
gramma mogelijk is. 
Het was weer genieten van de 
eerste tot aan de laatste minuut. 
Het programma bevatte zoveel 
verschillende muziekstijlen, dat 
het wel logisch was dat ieder 
van de aanwezigen zijn of haar 
keuze er in kon terugvinden. 

Mede door de excellente bege-
leiding van de overige collec-
tiefleden Joost Mantel en Tobias 
Hamer, waren ze verzekerd van 
enkele uren ontspanning. 
De deskundigheid, maar ook de 
drang naar perfectie straalde af 
van het geboden programma. 
Ook de leuke momenten en een 
beetje Brabantse gezelligheid 
die werden toegevoegd aan het 
programma zorgde voor een 
leuke zondagmiddag, ver weg 
van markten en meubelshows; 
een oase van ontspanning en 
genoegen. 

Ik hoop dat ze volgend jaar 
weer in de gelegenheid zijn om 
nog meer muziek te laten ho-
ren, maar dan ook weer met de 
eigen inbreng van de individuele 
collectiefleden. Dan weet ik dat 
er meer bewoners de weg naar 
In de Boomtak zullen weten te 
vinden. 
Op 18 december gaan we ver-
der met weer iets totaal anders 
namelijk PLATZAK. Dat moet 
wel ontzettend goed worden, 
want de term en de gevolgen 
kennen we allemaal. 
Zie voor verdere informatie el-
ders in deze krant. 

Tot zondag 18 december om 
14.00 uur in uw wijkcentrum “In 
de Boomtak”. 

Cees van Dijk.

Inkomsten uit aan-
kopen voor u en 
uw wijkcentrum.

Sinds een aantal maanden is 
het mogelijk om deel te nemen 
aan de POSITOOS-actie in Til-
burg inclusief Berkel Enschot en 
Udenhout.
Het houdt in, dat u korting krijgt 
op uw gekochte producten in 
deelnemende winkels die her-
kenbaar zijn aan hun positoos-
raamsticker.
Deze korting echter (gemiddeld 
5% van de koopsom), gaat 
deels (3/5 deel van de korting) 
naar uw eigen positoostegoed 
en deels (2/5 deel) naar een 
stichting of organisatie die u zelf 
heeft bepaald. 
Wij nemen aan deze actie deel, 
dus u kunt ons echt helpen door 
deel te gaan nemen aan de 
Positoosactie door een pas te 
kopen (In de Boomtak à 
€ 2,95 elders € 5,95) en uw 
bood-schappen bij de Posi-
tooswinkels te kopen.
Enkele maanden geleden is er 
een bedrag uitgekeerd door de 
organisatoren van de actie aan 
de deelnemende organisaties 
van schrik niet, € 50.000,-. 
In een tijd waar alle subsidies 
onder druk komen te staan en 
zelfs (In de Boomtak) helemaal 
verdwijnen en er commerciële 
prijzen worden gevraagd als 
huursom (In de Boomtak), kan 
zo’n initiatief een enorme steun 
in de rug zijn van het bestuur (In 
de Boomtak).
Doe mee en steun uw eigen 
wijkcentrum, dan kan het open 
blijven en voor u een bron zijn 
en blijven van allerlei activi-
teiten.
Wij rekenen op u.
Verdere opgave en informatie bij 

Cees van Dijk 
013-5430920.

  Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het over-
  lijden van ons gewaarde lid van het Platform Noordhoek

Gust Claassens
  Sinds vele jaren was Gust lid van het Platform in onze wijk de
  Noordhoek.
  Hij was zeer betrokken met het wel en wee in onze wijk en 
  was bereid in diverse werkgroepen zitting te nemen.
  Zijn enthousiaste inzet zullen we zeker missen.

  Namens het bestuur van Stichting Noordhoek en alle leden 
  van Platform Noordhoek wensen wij zijn echtgenote, kinde-
  ren en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

  François van der Bruggen
  Voorzitter Stichting Noordhoek

Gezocht
Bestuursleden voor Stichting Noord-
hoek (het wijkbestuur van de wijk de 
Noordhoek)
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De eerste plannen voor de aan-
leg van de Koningswei stammen 
al uit 1865. 
Het betrof toen nog het ontwerp 
van een chique villapark, dat 
qua uitstraling moest aanslui-
ten bij het paleis van Willem II, 
nu bekend als Paleis-raadhuis. 
Maar om allerlei redenen kreeg 
de Koningswei een weinig ‘ko-
ninklijk’ karakter.

Cityring

In 1958 presenteerde burge-
meester Becht een plan voor 
een grootschalige facelift van 
Tilburg. Dit betrof onder andere 
de inrichting van een nieuw 
stadshart rondom het paleis 
en de aanleg van de ‘cityring’. 
Voor beide ideeën was de Ko-
ningswei het voornaamste ob-
stakel. De verpauperde wijk, die 
toch al een slechte naam had, 
verdween daarom halverwege 
de jaren ‘60 vrijwel volledig van 
de aardbodem. Daarvoor in de 
plaats kwamen onder andere 
een markt- en winkelplein (Ko-

ningsplein), een bestuurscen-
trum (stadhuis) en hoogbouw, 
zoals de Katterug.

Sloophamer

De vraag is of die nieuwe in-
vulling wel zo geslaagd was. 
Uit de vele reacties die we van 
Tilburgers kregen spreekt wei-
nig lof voor het aanzicht van het 
vroegere grondgebied van de 
Koningswei. 
Belangrijker is misschien een 
andere vraag: wat betekende 
het voor de Koningsweiers dat 
ze hun vertrouwde omgeving 
moesten verlaten? 
De sloophamer was immers 
nogal abrupt en zonder pardon 
verschenen, en daarmee kwam 
er een onzekere toekomst voor 
de mensen die in de ‘Waai’ 
woonden, werkten en gezinnen 
hadden gesticht.

Saamhorigheid

De Koningswei bestond over 
het algemeen uit een bonte ver-

zameling van primitieve huisjes 
waarin vaak grote gezinnen 
leefden. 
Armoede, alcoholisme, crimina-
liteit, slechte woonomstandighe-
den en aanverwante problemen 
speelden er zeker een rol, maar 
daartegenover stond een unieke 
combinatie van saamhorigheid, 
buurtbetrokkenheid en gebor-
genheid. 
En die zekerheden kon je nu 
eenmaal niet mee verhuizen 
naar een nieuwe woonomge-
ving.

Zware last

Voor veel Koningsweiers was de 
sanering van hun wijk dan ook 
een schrijnende of zelfs trau-
matische ervaring. Ze werden 
lukraak verdeeld over de stad, 
naar plekken waar andere ‘wet-
ten’ golden en waar de reputatie 
van hun Koningswei als een 
zware last werd ervaren. Maar 
hun afkomst vergaten ze nooit. 
En wij ook niet. 

Toekomst Koningsplein

Daarom willen we in november 
vooral aandacht schenken aan 

het (on-)menselijk bestaan in de 
‘Waai’. Wie woonden er, onder 
welke omstandigheden en hoe 
werd er samengeleefd? Daar-
naast komen ook de ge-
schiedenis en de sloop van de 
Koningswei aan bod. 
Tevens bekijken we wat ervoor 

in de plaats kwam en fantaseren 
we over de toekomst van onder 
andere het Koningsplein.
Het programma bestaat o.a. uit 
een officiële opening (1 novem-
ber), een expositie in de biblio-
theek op het Koningsplein, de 
uitgave van een boek over de 
Koningswei en een reünie voor 
oud-bewoners (25 november). 
Daarnaast organiseert CAST 
een ontwerpmarathon voor de 
toekomst van het Koningsplein, 
kunnen kinderen in Vincents Te-
kenlokaal hun droomplein 
ontwerpen en geeft Stadsgidse-
rij Tilburg enkele excursies.

We zijn ook op zoek naar men-
sen die hun herinneringen aan 
de Koningswei met de stad 
willen delen. 
Dus heeft u verhalen, we-
tenswaardigheden, foto’s of 
ander materiaal? Neem dan 
a.u.b. contact met ons op via 
info@stichtingstraat.nl of 06-
42583310. Wij houden ons 
ook aanbevolen voor namen, 
adressen, telefoonnummers en 
e-mailadressen van oud-bewo-
ners, zodat we hen voor de reü-
nie kunnen uitnodigen.
Ga voor meer informatie over de 

Koningswei, het programma in 
november, reeds ingediende 
verhalen etcetera naar: 
www.stichtingstraat.nl. 
Niet vergeten!

Wij danken Stichting De Twern 
voor de hulp om u te bereiken. 

Koningswei: niet vergeten!
In 2011 is het vijftig jaar geleden dat begonnen werd met de sa-
nering van de Koningswei. Stichting Straat en diverse partners 
organiseren in november van dit jaar een ‘jubileum’ over deze 
roemruchte volkswijk. Het programma bestaat uit de meest 
uiteenlopende activiteiten, waarmee we vooral oud-bewoners 
willen bereiken. Helpt u ons om met zoveel mogelijk oud-bewo-
ners in contact te komen?
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Ik zie het Tilburgse havenlicht
Ik zie het Tilburgse havenlicht
Schitteren als een diamant
Ik zie het Tilburgse havenlicht
Weerspiegelen in de waterplas

Brengend de sfeer van vroegere jaren
Van bloed zweet en tranen
Brengend de sfeer van weleer
Van havenactiviteiten en romantiek

De havenbrug reikt naar de hemel
De havenbrug maakt zich vrij van de andere zij
Doorgang verlenen aan een bezoekend schip
Voor een gastvrij onthaal van de Tilburgerij

De eenzame visser zit ‘s nachts op zijn stekkie
Te wachten op wat te komen gaat?
Maar als de lokaasvoedende vriend van de vissen
Gunt hij ze toch ook wel de vrijheid van zijn haak

Ik zie het winterse havenlicht
Waarin de schaatsers hun rondjes maken
Geconcentreerd, zonder belasting van aardse zaken
Met de eindbeloning, een beker hete chocolade

Op het eind van de lange winteravond
Als het bed wacht op zijn wandelaar                                                     
Is er een prettige droom daar
Het havenlichtschittering als  van een diamant

W.J.L. van den Heuvel

Het slimme meesje
In het voorjaar, zittend op het terras bij een hamburgerzaak op de 
Katsbochten op de drukste tijd van de dag, zo rond zes uur.
We zijn, na wat gegeten te hebben, nog een beetje aan het rond-
kijken naar de kinderen die in en rond het klimhuis aan het spelen 
zijn. Dan wordt mijn aandacht getrokken naar de afvalbakken 
waar je zelf je eigen rommel in moet doen. Onder de hangklep is 
een paar centimeter speling en van binnenuit wordt een klein wit 
mayonaisebakje naar buiten geduwd door een meesje. Als het 
meesje met het bakje in zijn bek weg wil vliegen valt het bakje op 
de grond, maar gelukkig voor het meesje staat het rechtop. Dan 
begint het rustig van de mayonaise te snoepen.
Wij nemen aan dat het al genoeg friet gegeten heeft en nu aan 
zijn dessert bezig is.

W.J.L. van den Heuvel    
 

     Boomtak menu Speciaal
        

 KERSTEVENEMENT  
    Op 26 DECEMBER 2011.

  
    Prijs € 11,50 per persoon 

                  Menu:  
                  Garnalen cocktail  of

Carpaccio  met pijnboompitten, Parmezaanse Kaas en mos-
terddille dressing.

Varkenshaasje met championroomsaus
Gebakken Krielaardappelen

Aardappel gratin
 Witlof

Haricots verts omwikkeld met spek.

Cerise Flambee


