jaargang 38 nummer 4

mei 2013

‘Dit bouwplan doet afbreuk aan onze wijk’
Te groot, te massaal, slecht onderbouwd, zonder rekening te houden met omwonenden en omgeving, en waarschijnlijk ook niet
rendabel. De conclusies van de omwonenden van het nieuwbouwplan aan de Noordhoekring liegen er niet om. Volgens hen
heeft projectontwikkelaar Van de Ven zijn huiswerk niet goed gedaan en doet het plan voor een studentencomplex met ruim
twintig meter hoge torens afbreuk aan het karakter van onze Bomenbuurt.
Vanaf de hoek met de Elzenstraat tot voorbij fietsenzaak Van
Rijswijk zijn gas en electra van
de leegstaande panden al afgesloten, sommige dakpannen zijn
gesneuveld en de boel begint
zoetjes aan te verloederen.
De panden aan de Noordhoekring staan inmiddels geruime tijd
te wachten op de sloophamer.
Buurtbewoner Remco van Gils
uit de Boomstraat ziet het met
lede ogen aan.

er nu liggen. ‘Iedereen snapt, en
wist dat er vergevorderde plannen zijn voor nieuwe bebouwing.
Maar waarom past de ontwikkelaar deze niet zo goed mogelijk
aan op de bestaande omgeving?
En gaat hierover met ons serieus in gesprek? Het huidige plan
doet afbreuk aan onze wijk. En
dat is onomkeerbaar.’
Beter ten halve gekeerd, dan ten
hele gefaald, vinden de omwonenden.

vuur na aan de schenen. Dit gebeurde zowel op de vorm van de
plannen (te hoog, niet goed ingepast in de omgeving) als hoe
deze tot stand zijn gekomen.
Van de Ven heeft summier
contact gezocht met de omwonenden, stellen ze, en deed dit
vooral om te informeren over
plannen, die bovendien zo goed
als dichtgetimmerd waren. ‘Van
echte participatie met de buurt is
geen sprake geweest. Wij hebben een slecht georganiseerde
avond bezocht in Café Boulevard.
Deze avond was zo duidelijk
voor de vorm georganiseerd en
niet uit oprechte interesse. Formulieren met opmerkingen zijn
blijven liggen en de kaders van
de inspraak waren erg onduidelijk.’
Bouwen voor leegstand
De studentenwoningen inclusief
commerciële ruimten zorgen
voor extra parkeerdruk in de
wijk, en de parkeergelegenheid
voldoet niet aan de geldende

Niet zozeer dat deze panden
gaan verdwijnen, maar vooral
voor wat er in de plaats komt.
Een groot zwart blok met torens
van meer dan 20 meter hoog.
Dat is drie keer zo hoog als een
gemiddelde woning in de wijk.
Het neemt licht weg, sluit totaal
niet aan bij de omgeving en de
plannen zijn slecht onderbouwd.
Remco staat niet alleen in zijn
bezwaren. Onlangs tijdens de
behandeling in de commissie
van de Tilburgse gemeenteraad
overhandigde hij ruim tachtig
handtekeningen namens de omwonenden tegen het plan. Het
plan in de huidige vorm, want
dat benadrukt Remco constant.
Hij is niet tegen de nieuwbouw,
maar tegen de plannen zoals ze

is aan nog meer studentenwoningen op deze plek in de stad.
Een bloemlezing van de reacties
tijdens de commissievergadering
zoals opgetekend door www.
tilburgers.nl: Maarten van den
Tillaart (CDA): ‘de zienswijze van
de bewoners is een feest van
herkenning.
We moeten nu een streep trekken. Dit plan kan geen doorgang
vinden.’ Paulus Oerlemans van
GroenLinks: ‘Wij willen graag
studentenwoningen, maar in de
Spoorzone.
Ik ben er klaar mee.’ Hans Kokke (SP): ‘Ik ben het eens met het
CDA. Dit is te groot, te veel.’ Camiel Seij (Tilburgse Volkspartij):
‘We zijn in het algemeen voorstander van veel bouwen, maar
nog meer studentenkamers doet
men zelfs een hond niet aan.‘
Johan van de Ven, (Partij voor
Tilburg): ‘Het is een enorm project. Heeft de commerciële ruimte al een bestemming? Of gaan
we die voor leegstand bouwen?’
Bram Keijsers (D66): ‘Enerzijds
ben ik blij met meer studentenhuisvesting.

‘Wij doen dit niet alleen uit eigenbelang, maar vooral ook om
definitieve schade voor onze
wijk te voorkomen. De kloostertuin achter de Elzenstraat
bijvoorbeeld wordt onherstelbaar
anders. Dat is zonde voor iedereen, nu en in de toekomst’,
aldus Remco.
Raadscommissie
In de raadscommissie in maart
bleek de Tilburgse politiek vatbaar voor de argumenten van
Remco en zijn medestanders.
Een raadsmeerderheid schoot
flinke gaten in het plan van projectontwikkelaar Bas van de Ven
en legde verantwoordelijk wethouder Joost Möller (VVD) het

parkeernorm. Daarnaast is het
erg de vraag of er wel behoefte
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In de Boomtak agenda

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 24.00 uur

Maandag
08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 16.30 uur		
17.00 - 19.00 uur		
19.30 - 20.30 uur		
20.30 - 21.30 uur		

Dinsdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
09.15 - 10.15 uur		
11.15 - 12.15 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 15.00 uur 		
14.00 - 15.00 uur		
14.30 - 16.00 uur		
15.30 - 16.15 uur		
16.15 - 17.15 uur		
19.00 - 21.00 uur		
19.00 - 23.00 uur		
20.00 - 22.00 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 22.00 uur		
				
20.30 - 22.30 uur		

Woensdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 15.30 uur		
19.30 - 21.00 uur		
20.00 - 23.00 uur		
20.00 - 22.00 uur		
				
20.30 - 22.30 uur		
21.00 - 22.30 uur		

Donderdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
09.30 - 10.30 uur		
13.30 - 15.30 uur		
14.00 - 16.30 uur		
				
17.00 - 20.00 uur		
19.00 - 20.00 uur		
20.00 - 21.30 uur		
21.00 - 23.00 uur		

Vrijdag

08.30 - 09.30 uur		
08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 17.00 uur		
13.30 - 16.00 uur		
17.00 - 20.00 uur		
17.30 - 20.30 uur		
19.00 - 21.00 uur		
20.00 - 22.00 uur		

Zaterdag

10.30 - 12.00 uur		
10.30 - 12.00 uur		
11.00 - 12.30 uur		

Binnenkort in de
Boomtak

Maandag 13 mei: Bingo
SHL Prikpost
Donderdag 16 mei: 55+activiDiagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		 teit
Prikpost + Trombose)
Donderdag 16 mei: Inschrijving
Biljartvereniging De Noordhoek
KinderVakantieWerk
Bingopret (2e maandag v.d. maand)
Vrijdag 17 mei: Kinderdisco
In de Boomtak menu
Zaterdag 25 mei: Herbergier
Damesgym
opening
All beweging
Woensdag 29 mei: Bierproefavond
Zaterdag 1 juni: repair cafe
SHL Prikpost
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Prikpost + Trombose)
Dansles Zumba
Dans en bewegen
Biljartclub De Noordhoek
Moedergym
Ouderengym
Twern ouderenadviseur
Dansles kleuterdans
Dansles kidsswing
Dammen
Biljartvereniging In de Boomtak
Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
Kunstclub (even weken)
Sportschool Le Granse - Aikido
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
van de maand)
Schilderles

Informatiebijeenkomsten
over de Vereniging Verantwoord Anders i.o in
Buurthuis In de Boomtak

De Vereniging organiseert
Buurtruilhandel, kent Waardering
voor Vrijwillige inzet, gaat zich
inzetten voor Lokale Voedselvoorziening, Lokale Economie
en een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.
Op vrijdag 24 en vrijdag 31
mei organiseert sociaal makelaar Loes van Zuijlen informatiebijeenkomsten.
U bent welkom van 14.30 tot
17.00 uur om u ta laten informeSHL Prikpost
ren en met andere bezoekers
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		 van gedachten te wiseelen. Na
Prikpost + Trombose)
afloop kunt u aanschuiven in het
Biljartclub De Noordhoek
Themarestaurant La Branche
Volksdansen
voor een heerlijke warme maalSportschool Le Granse - Ju-Jitsu
tijd. De toegang is gratis.
Biljarten Musters (oneven weken)
Voor contact: telefoon 013Fotoclub Pix4profs (1e woensdag van 		
5355943 of per e-mail sociaalde maand)
makelaar@hotmail.com.
Djembé
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

SHL Prikpost
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Prikpost + Trombose)
Yoga
Schilderles
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag		
van de maand)
La Branche
Dammen
Sportschool Le Granse, Akido
Tafeltennis

Oproep

Wat vind je van onze
buurt?
De wijkraad Noordhoek is benieuwd wat de bewoners van
onze wijk belangrijk vinden, waar
ze aandacht voor willen en ook
vooral wat ze goed vinden in de
Noordhoek.
Denk aan hoe de wijk erbij ligt,
of er voldoende voorzieningen

SHL Prikpost
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Prikpost + Trombose)
11.00 - 12.30 uur		
Biljartvereniging De Noordhoek
11.30 - 12.30 uur		
Koersbal
La Branche
Zondag
Streetdance
11.00 - 13.00 uur		
Kinderdisco (1e vrijdag v/d maand)
				
Carnavalsband ‘t Host
18.00 - 20.00 uur		
				
Russisch voor kinderen Slavjanka
Russisch voor volwassenen Slavjanka
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu

Colofon
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zijn, waarom het goed wonen is,
wat er beter kan.
Wijkwethouder Marieke Moorman bezoekt in augustus onze
wijk en dan willen we je opmerkingen, klachten en complimenten met haar bespreken.
Mail je opmerkingen naar platform@stichtingnoordhoek.nl
Dank, namens de wijkraad.

Computer hulp in Tilburg
Heeft u problemen met de computer? Problemen met internet?
Is uw computer traag?
Bel dan WAMICT 06-18970524.
Ik help u graag!

Gevraagd
Witte lakens voor een activiteit
van het KinderVakantieWerk.
Graag afgeven bij:
Philia Schlappi, Sparrenstraat 34
Tel: 013-5357170

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Ju- Jitsu
Volksdansen koffie-instuif (1e zondag 		
v.d. maand)
Kroatische gemeenschap (3e zondag 		
v.d. maand)

Zaterdag en zondag voor speciale activiteiten op aanvraag
geopend. Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl

Vervolg van voorpagina
Maar ik ben minder gelukkig met
het gebouw zelf. Hebben we
deze bouwmassa wel nodig?’
Joost van Huijgevoort, DAT:
‘Ik mis in Tilburg de truttigheid.
Bouw iets dat aansluit met wat
er achter ligt. Probeer ook eens
een beetje vriendelijkheid te
bouwen.’

Even voorstellen:
Aannemersbedrijf Paul van Broekhoven
Paul, geboren Roosendaler,
werkte van 2001 tot 2008 bij
Oomen Aannemersbedrijf uit,
jawel…. Noordhoek.
Ze kwamen bij puur toeval in
onze Noordhoek terecht toen

Een paar voorbeelden zijn onder
meer een complete verbouwing
van een oude woning in Prinsenbeek.
Hier is van de gehele fundering
tot aan het dak alles vervangen

Hij wil u ook attent maken op de
regelingen die de regering nu
heeft genomen om de bouw te
stimuleren.
Te noemen valt de 6% BTW
die op arbeidsloon wordt berekend (i.p.v. 21 %) , de regeling
rondom isoleren en de korting
op materialen.

Vervolg
In de raadsvergadering van
13 mei wordt een beslissing
genomen over het ingediende
bouwplan. Zoals het er nu naar
uit ziet moet projectontwikkelaar
Van de Ven dus terug naar de
tekentafel.
Remco is er echter niet gerust
op. ‘Je weet nooit hoe zoiets
politiek loopt. Het verzet tegen
de plannen zoals ze er nu liggen is redelijk massaal. Maar ik
wil iedere betrokken bewoner
van onze buurt oproepen om 13
mei naar de raadsvergadering
te komen. We kunnen alle steun
gebruiken.’
Reactie projectontwikkelaar
Projectontwikkelaar Bas van
de Ven is bekend met de bezwaren van de omwonenden.
Hij wil graag op korte termijn in
gesprek met ze om eventuele
aanpassingen door te voeren.
‘Het bouwplan voldoet aan het
bestemmingsplan.
Dus ik mag bouwen wat nu op
tafel ligt. Maar ik wil er ook samen uitkomen. Het voorstel om
twee torens te bouwen komt van
de gemeente. Zij willen variatie
aan de Noordhoekring.
Alternatief is lagere rechte bebouwing. Dit past ook binnen
het bestemmingsplan. Ik ben
benieuwd wat er op 13 mei uitkomt. Maar voor die tijd zoek ik
zeker contact met de buurtbewoners.’
Tekst: Frank Vermeulen, bron
citaten raadscommissie: www.
tilburgers.nl. De uitkomsten van
de Raadsvergadering 13 mei
zijn te vinden op www.stichtingnoordhoek.nl.

voorop
- Paul zelf is het aanspreekpunt
op de bouw
- Hij maakt alles zelf
- Geen ingewikkelde afspraken
maken via een kantoor
- Hij werkt tegen conmcurrerende prijzen omdat hij weinig
overhead heeft

Kortom, hij kan uw ver)bouwklus
volledig in eigen beheer verzorgen, vanaf de tekentafel, de
vergunningaanvraag en de complete afbouw.

Het nieuw verbouwde pand in Prinsenbeek
de tante van zijn vrouw in de
Eikstraat een huis te koop had
staan. Wel hebben ze eerst een
jaar verbouwd voordat ze erin
zijn gaan wonen.
Bij Oomen Aannemersbedrijf
begon hij als timmerman op de
bouw maar gaandeweg kwamen
daar steeds meer kantoorwerkzaamheden bij.
Bij de overname van het bedrijf
in 2008 werkte hij zelfs volledig
op kantoor.
Vliegende start
In 2011 was er zó veel werk
dat er handen te kort waren op
de bouwplaatsen en zodoende
werd het kantoorbaantje toch
geleidelijk aan weer ingeruild
voor werk als meewerkend uitvoerde op de bouw.
Hij speelde al langere tijd met
de gedachte voor zichzelf te beginnen en in april 2012 had hij
een vliegende start.
Hij had meteen erg veel opdrachten die varieerden van
kleine verbouwingen tot het bouwen van complete woningen.
Deze opdrachten werkt hij samen met een oud-collega af.

c.q. vernieuwd.
Een ander kunststukje is het
bouwen van een nieuwe woning
in Sprundel, welke vanaf de
tekentafel tot de pannen op het
dak volledig door Paul zijn afgewerkt.
De uitstraling van deze woningen kan zich meten met die
gebouwd door grote gerenommeerde bouwbedrijven.
Waarom kiezen voor van
Broekhoven bouwbedrijf?

De oude woning in Prinsenbeek

- Persoonlijke contact staat

Compleet nieuwe woning in Sprundel

Wij bezorgen kwaliteitswijnen gratis aan huis
binnen Tilburg
U kunt ons vinden op:
www.villadelvino.nl of telefonisch 06-19608252

Vrijwilliger van de maand: Positoos in ons wijkcentrum “In
de Boomtak”
Piet Schlappi
* lokaal sparen gaat snel en een-

Inmiddels is Piet ruim 21 jaar als
vrijwilliger actief in de Boomtak.
Het begon allemaal toen zijn
vrouw Philia vrijwilligerswerk
zocht en ook al weer zo’n 23 jaar
geleden, terecht kwam bij de
Boomtak.
Zij ging voor de redactie van de
wijkkrant (toen nog de Eigenwijzer) het typewerk verzorgen (het
was nog in het computer-loze
tijdperk) en na twee jaar kwam
Piet dus de redactie ondersteu-

ook actief binnen Kindervakantiewerk De Noordhoek (ruim 18
jaar) waar hij door het jaar heen
het penningmeesterschap vervult. Maar dat niet alleen want
tijdens de week is hij, naast zijn
inzet als hoofdleiding, ook nog
het manusje van alles en rijdt hij
zich soms kleurenblind om allerlei boodschappen te doen.

Tenslotte is hij sinds 8 jaar actief
als secretaris van de stedelijke

Er zijn in het afgelopen jaar een
aantal acties gelanceerd die
zorgen dat via sponsoring door
bewoners en ondernemers of
zelfs andere stichtingen er geld
binnenkomt.
Sinds 2010 is er een spaarsysteem gestart waaraan ook uw
wijkcentrum “In de Boomtak”
deelneemt. Dit spaarsysteem
brengt een unieke relatie tot
stand tussen bewoner, wijkcentrum en de ondernemers in
Tilburg.

Met Positoos spaart u snel en
eenvoudig honderden euro’s
per jaar. U spaart niet alleen
voor uzelf, maar ook voor uw
vereniging. Van iedere 10 positoos die u spaart, gaan er 4
positoos naar de vereniging van
uw keuze. Als Positoos-spaarder ontvangt u een persoonlijke
spaarpas met chip. Geef bij
iedere aankoop u pas af en de
Positoos worden bijgeschreven.
Wat zijn uw voordelen.

voudig
* korting/voordeel bij lokale bedrijven
* Pas gebruik is snel en veilig
* Bij voldoende saldo kunt u betalen met Positoos
* Extra inkomsten voor uw vereniging
* via www.positoos.nl kunt u online uw spaarsaldo inzien
Vraag vandaag nog de Positoos-pas aan via www.positoos.
nl of haal een formulier bij “In
de Boomtak”. De positoos-pas
wordt bij u thuis bezorgt.

Steun ‘‘In de Boomtak”
Het is een uniek system dat er
voor zorgt, dat u uw betrokkenheid en sympathie voor uw wijkcentrum “In De Boomtak” op een
eenvoudige en doelmatige wijze
kunt aantonen en er zelf ook nog
inkomsten van hebt.
Wij hopen dat veel bewoners
van dit systeem gebruik zullen
gaan maken.

Goedemorgen allemaal,
nen met onder meer het notuleren van de redactievergaderingen en de lay-out van de krant.
De uitgetypte teksten werden
toen nog met de hand geplakt
op grote kartonnen vellen die we
van de huisdrukker, Drukkerij de
Jong, kregen.
De bij een artikel horende kop
werd met een koppenzetmachine (bijnaam was koppensneller) gemaakt en dat was al luxe.
Vóór die tijd ging het met afwrijfletters, die je dan wel heel goed
recht moesten uitkomen.
Als de krant dan klaar was
bracht Piet hem naar BaarleNassau, naar de drukkerij.
Tegenwoordig gaat het maken
van de krant voornamelijk digitaal. Er is een speciaal programma aangeschaft, en als alles in
concept klaar is kijkt de redactie
alle teksten nog een keer na.
Desondanks wil het zetduiveltje
ons nog parten spelen, maar tot
grote misverstanden heeft dat
nog niet geleid. Als laatste wordt
de krant dan naar de productieafdeling van de drukker ge- upload.
Vrijwilligerswerk zit Piet in het
bloed: Naast de wijkkrant is hij

organisatie. Tilburg kent 12
afdelingen van het Kindervakantiewerk en het bestuur van
Stichting Kindervakantiewerk
Tilburg verzorgt onder meer de
subsidiestroom en onderhoudt
de contacten met de gemeentelijke instellingen en de verantwoordelijke wethouder. Binnen
die club is hij nu ook al bezig
met het organiseren van een
gezamenlijke feestdag voor het
60- jarig jubileum in 2015.

Via deze weg wil ik nader kennis maken. Voor deze kennismaking
en interesse wil ik u belonen.
Ik ben afkomstig uit Afghanistan en ben in Rusland afgestudeerd
dus ik spreek de talen Russisch en Perzische en Pashto,en Engels,
Arabic,
Bent u geïnteresseerd in een van deze talen of deze culturen wil ik
hierover met u praten.
Dan ben ik bereid dit met u te doen. Mijn doel is dan via u mijn Nederlandse taal te verbeteren.
Dit zodat we van elkaar dus wat kunnen leren.
Bent u geïnteresseerd neemt u dan contact met mij op.
Met vriendelijke groet, Fareed Fazli

Kortom: een druk boaske!! Maar
vergeet niet: wel een druk boaske dat ook nog 40 uur per week
werkt.

Zilverlindestraat 6 (hoek Bredaseweg)
5038PM TILBURG. Tel. 013-5434105 www.ipinke.nl

Marktplaats In de Noordhoek
U kent ze wel de advertentiebriefjes in supermarkten, de kleintjes in
de krant en de marktplaatsen op internet, Gezocht en Aangeboden.
Voor € 5,00 komt uw bericht in deze wijkkrant en dat betekent 3.500
brievenbussen. Gelieve het bedrag contant te betalen bij inlevering
van de inschrijfbon.
Wilt u een advertentie plaatsen vul dan onderstaande bon in voor
maandag 27 mei en stuur het naar: Wijkkrant In de Noordhoek,
Boomstraat 81 5038 GP Tilburg.

Inschrijfbon Marktplaats In de Noordhoek
Aangeboden/Gezocht
Vul hier uw tekst in (maximaal 25 woorden):

Naam:-----------------------------------------------------------------------Adres:-----------------------------------------------------------------------Telefoon:-------------------------------------------------------------------E mail:------------------------------------------------------------------------

Koop een eigen tegel voor ons nieuwe terras
Voor slechts € 5,00 bent u de eigenaar van een nieuw stukje terras
van 360 cm2. Ruim 1000 nieuwe terrastegels gaan de basis vormen van het nieuwe terras achter ‘In De Boomtak’.
Aanleg van de tuin start eind maart.
In het tuinontwerp voor de binnentuin tussen De Herbergier en ‘In
De Boomtak’ is een behoorlijke oppervlakte ingetekend als ontmoetingsplek. Deze ruimte zal gebruikt worden voor diverse doeleinden.
Zo krijgt ‘In De Boomtak’ een mooi terras waar zon en schaduw elkaar afwisselen, komt er een grote boom met een ronde bank rond
de stam en zal er ruimte zijn voor kleine evenementen zoals een
boekenmarkt of een akoestisch optreden van koren en muziekgroepen.
De ondergrond zal bestaan uit zwarte betontegels van 60 x 60 cm.
Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze ontwikkeling en
om dit mooie plan te ondersteunen kunt u symbolisch eigenaar worden van een stukje terras van 0,36 m2.
Voor slechts € 5,00 sponsort u een tegel en voor € 15,00 bent u al
grootgrondbezitter want dat is goed voor meer dan één vierkante
meter.
Doe mee want op = op!
Voor iedere betaalde tegel ontvangt u een certificaat en komt uw
naam op een speciaal sponsorbord wat straks zichtbaar zal zijn op
het terras. U kunt meedoen door uw naam te laten registreren en
contant te betalen bij de bar ‘In De Boomtak’.
Personal Health Center

TOTAAL VITAAL
Uw adres voor:
FITNESS onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten
PEDICURE ook voor de diabetische en rheumatische voet
SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
Noordhoekring 328 5038GH TILBURG 013-5355056

www.totaal-vitaal.nl

Officiele opening Herbergier Tilburg op 25 mei aanstaande
Ruim een jaar nadat onze eerste gast in Herbergier Tilburg is
komen wonen, gaan we nu ook
“officieel” open. Dat doen we op
25 mei. Voor een gezelschap
van genodigden. Onze gasten,
hun familie, de medewerkers en
alle mensen die een rol hebben gespeeld in de opstart van
Herbergier Tilburg: bouwers,
sjouwers, ondersteuners, leveranciers etc. Dat wordt dus een
flinke groep. En een groot feest.

Wat gaat er allemaal gebeuren
rondom die officiële opening?
Naast een feest voor onze
gasten, willen we het gebouw
eer doen. Dit prachtige pand
biedt ons immers, in zijn nieuwe
leven, de kans moderne zorg te
bieden aan mensen met geheugenproblemen. Uit respect voor
het gebouw zijn drie activiteiten
voorbereid.

Ritme vinden

Allereerst zal er een boek ver-

Voor belangstellenden uit de Bomenbuurt, jullie, onze buren dus,
willen we op de jaarlijkse wijkdag
in juni weer rondleidingen in dit
prachtige pand, organiseren.
We hebben een druk jaar achter
de rug. Vrijwel vanaf de eerste
maand was Herbergier Tilburg
volledig bezet (16 gasten).
We moesten aan elkaar wennen
en een goed ritme en manier
van werken vinden. Dankzij een
geweldig team van medewerkers
zijn we daarin snel geslaagd.
Onze gasten hebben het naar de
zin.
Met familie evalueren we regelmatig hoe zij de zorg voor vader/moeder zien en wat verdere
wensen zijn. Vrijwilligers leveren
een goede aanvulling. Wandelen, kletsen, in de tuin werken,
gaan zwemen, koken, er zomaar
zijn.
Allemaal heel waardevol!
Bent u nu al benieuwd hoe het
gebouw eruit ziet? Wat er allemaal gebeurt? Neem gerust een
kijkje op onze website. Onder
het kopje ‘fotoos’ proberen we
het leven van alledag in Herbergier Tilburg beeld te geven.

Als stenen konden spreken

schijnen over de geschiedenis van het pand. Ad de Laat
en Theo Rombouts voormalig
schoolhoofd en leerkracht, hebben de uitdaging opgepakt om
de historie van het gebouw te
beschrijven en te documenteren.
Het concept is vrijwel klaar en
het is echt prachtig geworden.
De titel luidt: “Als stenen konden spreken”. Het beschrijft alle
functies die de oorspronkelijke
school heeft vervuld in deze
wijk. We lezen over de bouw en
diverse verbouwingen. Over de

is een gezellige winkel met atelierruimte
net even buiten het centrum van Tilburg en op
loopafstand van het Centraal Station.
Wij zijn gespecialiseerd in Japanse stoffen,
bedrukt en geweven.
Boomstraat 20 - 5038 GS Tilburg
Telefoon: 013-5424416
www.quiltatelierserendipity.nl
Neem ook eens een bezoek
aan de webwinkel:
www.quiltkopen.nl

Hart van Brabantlaan 729 Tilburg

manier waarop er les is gegeven.
Over de rol van parochie en de
Fraters van Tilburg, de fusie van
de St. Angelabasisschool met de
Montessorischool en uiteindelijk
over de huidige functie: Herbergier Tilburg.
Voorinschrijving
Graag stellen we de buurtbewoners in de gelegenheid dit boek
bij voorinschrijving te bestellen.
Dat kost bij voorinschrijving 8

de voordeur geplaats te worden.
Het lijkt ons prachtig wanneer
het gebouw weer voorzien is van
een beeld. De Fraters hebben
overigens bedongen dat met het
Mariabeeld ook het Jozefbeeld
mee moet komen.
Ze zijn een setje.
Ook Jozef heten we graag welkom en gaat waarschijnlijk een
plek krijgen in de nieuwe tuin.
Prachtige nieuwe tuin

De nieuwe tuin is het derde deel
van de officiële opening. Wellicht hebt U al iets gezien van
de bedrijvigheid op de oude
speelplaats. We zijn druk bezig
om het tuinplan, dat is ontwikkeld samen met onze gasten, te
realiseren. Inmiddels zijn er elf
bomen geplant.
De jeu-de-boulle-baan is bijna
klaar. Een gedeelte van de
nieuwe bestrating ligt er al.
Het gebouw en onze gasten krijgen een prachtige nieuwe tuin.
Wat betreft de kosten van de
bestrating van het gedeelte van
In de Boomtak hopen we dat de
gemeente bereid is hierin mee
te denken. Dat wachten we af.
Wanneer U wilt meesponsoren
euro en u kunt zich hiervoor aan- heel graag.
melden In De Boomtak.
In de Boomtak kunt ons helpen
door voor 5 euro een nieuwe
Op de tweede plaats willen 25
tegel te kopen zodat ook het gemei het gebouw zijn beeld terug- zamenlijke marktpleintje tussen
geven. Het oorspronkelijke Heilig In de Boomtak en Herbergier
Hart beeld lijkt kwijt. De zoekTilburg er fris en nieuw komt bij
tocht in het Brabant Dagblad lete liggen.
verde vorig jaar niets concreets
op. Via kapelaan Karel Loodst
Met vriendelijke buurtgroet,
zijn we in contact gekomen met
Marie-Helene en Patrick de Kort.
de Fraters van Tilburg. Zij bieHerbergier Tilburg
den ons een Mariabeeld aan.
http://www.herbergier.nl/tilburg/
We gaan nu onderzoeken of dit
tilburg@herbergier.nl
geschikt is om in de nis boven

Seniorenhoekje
Straten in de Noordhoek met hun betekenis
Stadsdeel: Oud Zuid
Wijknaam: Hagelkruis

Hart van Brabantlaan

De straat, lopende vanaf de
Spoorlaan, westwaarts, tot de
Ringbaan-West bij de Prof. Cobbenhagenlaan, zulks met inbegrip van de twee meest westelijke verbindingsstraten met de
Hazelaarstraat.
Herkomst:
De promotionele benaming van
Tilburg als Hart van Brabant
ontstond pas goed door de grote
manifestatie en tentoonstelling
Hart van Brabant die van 24 juli
tot en met 16 augustus 1959
werd gehouden in het Leijpark.

De tentoonstelling had tot thema
werken en leven in Midden-Brabant. Het doel was de centrale
ligging van Tilburg naar voren
te brengen om daardoor meer
werkgelegenheid aan te trekken.
Deze straat is onderdeel van de
oost-westboulevard, genoemd
in het Herzien Uitbreidingsplan
in Hoofdzaak uit 1953. Een deel
van de straat heette vroeger
Beethovenstraat.

1960 is er tussen de Boomstraat
en de Beukenstraat ook een
Hazelaarstraat geweest.

Iepenpad en Iepenstraat
Het pad lopende vanaf de Cederstraat, bij de Palmenstraat,
door de tunnel onder de Ringbaan-West, oostwaarts langs
Vervoercentrum tot de Beukenstraat.
Iepenstraat: lopende vanaf de
Beukenstraat westwaarts over
de Taxusstraat doodlopend.
Herkomst:
Een iep of olm is het plantegeslacht UImus uit de Iepenfamilie. Er zijn ongeveer twintig
soorten iepen. De gladde iep is
in Nederland inheems. Andere
soorten komen voor in Europa,
Noord-Amerika en Japan. De
iep wordt gebruikt als laanboom
en in parken. lepehout vindt
toepassing voor paalwerken en
constructie.

Kastanjestraat

De straat loopt voortaan vanaf
de Wilgenstraat ten zuiden van

kastanjefamilie die 20 tot 25 m
hoog wordt. Kastanje is ook de
naam voor de houtsoort die geleverd wordt door het geslacht
Castanea; dit hout is hard, taai
en elastisch.

Laagstraat

De straat lopende vanaf de
Noordhoekring tegenover de
Korte Schijfstraat, westwaarts
tot de Esdoornstraat daarna
noordwaarts ombuigend tot de

De Laagstraat in 1980.

Boomstraat tegenover de Dionysiusstraat.
Herkomst:
Op de kaart van A.Arts ca. 1870
is het nog een onbenaamd
zandpad vanaf de Korte Schijfstraat, doodlopend in de akkers
van de Schijf. Langs dit pad
lagen in 1832 de akkers van
koperslager Christiaan Arnoldus Vinken en van het Gilde
van St.Ambrosius Tilburg. Omstreeks 1880 zijn er huizen aan
dit straatje gebouwd.

Lindenstraat

Het Lindeplein in 1953.

Deze linde is op 27 april 1994
onder zeer grote publieke belangstelling gerooid.

Lindeplein

Het plein, ingesloten door de
Lindenstraat, de Watertorenstraat, de Olmenstraat, de
Zilverlindestraat, de Meidoornstraat en de Eschdoornstraat.
Herkomst:
Zie lindestraat

Hazelaarstraat

De straat, gelegen ten noorden
van de Hart van Brabantlaan,
lopende vanaf de Hart van Brabantlaan ten westen van de St.
Ceciliastraat even noordwaarts,
daarna westwaarts en bij de
Ringbaan-West, doodlopend nabij de spoorweg Tilburg-Breda.
Herkomst:
De plantensoort Corylus avellana uit de Berkenfamilie. De
hazelaar komt in geheel Europa
voor. In Nederland groeit de hazelaar in het wild in loofbossen
en in heggen. De hazelaar levert
de eetbare hazelnoot.
Van 9 juni 1938 tot 19 februari

Lindeplein.
Herkomst:
Linde is het plantengeslacht
Tilia uit de Lindefamilie. In
vrijwel geheel Europa hebben
linden vanouds een belangrijke
rol gespeeld in het volksleven;
ze werden beschouwd als de
schutsboom van de familie en
de dorpsgemeenschap. Vooral
in de zuidelijke provincies staan
op enkele plaatsen nog zeer
oude linden. De straat maakt
deel uit van een in 1900 door de
gemeenteraad benaamde stratengroep: Linden, Beuken, Eik,
Elzen, en Boom.
De loop van de straat was toen
Van den Bredaschen weg tegenover de Klaverstraat tot en
met het pleintje.
Op de Heuvel in Tilburg heeft
eeuwenlang een linde gestaan.

Deze panden in de Kastanjestraat
(1960) verdwenen in de jaren zestig
voor de doorbraak van de St. Ceciliastraat.

de Boomstraat, westwaarts tot
de Eikstraat.
Herkomst:
Naam voor twee verschillende
boomgeslachten, de tamme,
eetbare kastanje (Castanea
sativa) uit de Beukenfamilie en
de paardekastanje (Aesculus
hippocastanum) uit de Paarde-

De Lindestraat.
De straat lopende vanaf de Kastanjestraat zuidwaarts tot het

Magnoliaerf

Het erf omsloten door de Taxusstraat, Iepenstraat en Beukenstraat
Herkomst:
Een geslacht van ongeveer 125
soorten winterharde, groenblijvende bladverliezende bomen
en heesters. Ze komen voor
in oostelijk Noord- en Midden-Amerika, Oost-Azië en in
de Himalaya. De zeer fraaie,
tulpvormige bloemen kunnen
in kleur variëren van wit tot
paars. In de volksmond heet de
magnolia dikwijls ten onrechte
tulpenboom. Van 1 november
1966 tot 1 januari 1970 is er een
Magnoliastraat geweest, lopend
van de Hazelaarstraat tot de
Pijnboomstraat. Deze straat was
een restant van de vroegere
Richard Wagnerstraat.
Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987) / Rob van
Putten

Inschrijving en collecte Kindervakantiewerk de Noordhoek
Beste ouders,

staan om teleurstelling te voorkomen.
Ook dit jaar wordt er in de wijk
Daarnaast mag u slechts de kinde Noordhoek een week Kinder- deren uit één gezin inschrijven,
VakantieWerk georganiseerd en dit kunnen uw eigen kinderen
wel van 5 t/m 10 augustus 2013 zijn maar natuurlijk ook uw kleinin het Odulphuslyceum.
kinderen of de kinderen van de
Daarvoor is het natuurlijk van be- buren. Houdt u hier alstublieft
lang om te weten wanneer u uw rekening mee.
kind in kunt schrijven.
Met vriendelijke groet,
Datum: 16 mei
Bestuur KinderVakantieWerk de
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Noordhoek
Plaats: Buurtcentrum in de
Boomtak
Prijs: €30,- per kind
Ook dit jaar komen onze vrijwilUit ervaring is gebleken dat ons
ligers langs om te collecteren
KinderVakantieWerk snel volen wel op maandag 13 mei en
loopt, gaat u dus op tijd in de rij
dinsdag 14 mei.

Collecte

Let Op: Kinderdisco op 17 mei aanstaande
Ja je leest het goed!
In verband met de mei-vakantie
is de kinderdisco verplaatst naar
vrijdag 17 mei.
Zo kun je lekker van je vakantie
genieten en na weer een weekje
school gezellig komen dansen
op de kinderdisco.
Wil je een gaaf verjaardagsfeestje? Kom dit dan met je
vrienden/vriendinnen op onze
disco-avond vieren.
Er zijn al twee jonge dametjes
die dit hebben gedaan en ze
hebben er van genoten.
Voor wie het nog niet weet :

Plaats : Buurthuis In de Boomtak, Boomstraat 81
Tijd: van 19.00 uur tot 21.00 uur
Wie : kinderen van 7 t/m 13 jaar
Entree : € 1,. en je krijgt een
ranja-bon
De hierop volgende disco is
weer op de eerste vrijdag van de
maand namenlijk 7 juni.
Wij hopen, net als de afgelopen
keer, weer veel kinderen te zien
genieten.
En.... heb je zelf een cd met je
favoriete nummers breng die
maar mee.
De disco-groep

STICHTING NOORDHOEK
Wijkfeest
9 juni 2013
13.00 uur: Opening door Jan Goossens
13.15 tot 14.30 uur: De Kruikenzangers
14.45 tot 16.00 uur: Zeemanskoor De Leye zangers
16.15 tot 20.00 uur: Nog meer verrassende muziek

Voor de Kinderen
13.00 tot 17.00 uur
Karaoke met rookkanon en bellenblaas

In de Spiegelzaal
13.00 tot 17.00 uur Springkussen
Voor iedereen een lekkere portie poffertjes

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar
* Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen
* Erkend Uneto-VNI lid
Acaciastraat 12 / Elzenstraat 15-1 Tilburg. Tel. 013-5423309

