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Nieuw in onze wijk

Meneer en Mevrouw van Hout

Het is u vast wel opgevallen dat
aan de fietsroute op de hoek
Boomstraat (41 ) – Dionysiusstraat sinds kort een nieuwe winkel is geopend.
Don en Hanneke van Hout, twee
jonge enthousiaste ondernemers, waren al bekend met onze
Bomenbuurt.
Deze locatie had daardoor al
hun belangstelling.
Toen dit pand voor verhuur vrij
kwam, hebben zij deze kans gegrepen .
Na vier intensieve verbouwmaanden heeft dit echtpaar daar
hun ideeën en dromen verwezenlijkt.
Interieur vormt de basis van hun

winkel, maar er is veel meer.
Het is dé plek waar hun interesses samen komen op het gebied
interieur,design,styling,fotografie
(portret- reclame en interieur),
kunst en etaleren.
Ze hebben unieke vintage meubels. Onder eigen label maken
ze ook maatwerk voor particulieren en bedrijven.
Ze willen de drempel naar design laag houden en zijn er voor
iedereen die op zoek zijn naar
mooie producten. Van een leuk
cadeau, een advies op maat tot
de inrichting van uw interieur.
Ze beschikken over een eigen
atelier dat gekoppeld is aan de
winkel.

Als interieur specialisten kunnen
zij ervoor zorgen dat uw woning
aantrekkelijker wordt.
Iedere paar maanden hebben
ze wisselende exposities van
fotografen, illustratoren en kunstenaars. Momenteel exposeert
Timothy Mahler zijn olieverf
schilderijen tot 17 december
aanstaande.
Bent u nieuwsgierig geworden ?
Bekijk hun website: www.meneerenmevrouwvanhout.nl waarin zij
zichzelf voorstellen.
Of beter nog stap eens binnen in
deze mooie winkel en laat U adviseren door deze twee gezellige
en ambitieuze mensen.

In de Boomtak agenda

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 24.00 uur

Maandag

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		

Dinsdag

08.30 - 09.30 uur		
				
09.15 - 10.15 uur		
09.30 - 10.30 uur		
11.15 - 12.15 uur		
13.00 - 17.00 uur		
14.00 - 15.00 uur 		
14.30 - 16.00 uur		
15.30 - 16.15 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 21.30 uur		
20.00 - 22.00 uur		
20.00 - 22.00 uur		
				
20.00 - 22.00 uur		

Woensdag

08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 17.00 uur		
13.00 - 17.00 uur		
13.30 - 15.00 uur		
18.30 - 19.30 uur		
19.30 - 21.00 uur		
20.30 - 22.30 uur		
21.00 - 22.30 uur		

Donderdag

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

Vrijdag

08.30 - 09.30 uur		
				
13.00 - 15.30 uur		
17.00 - 19.00 uur		
17.30 - 20.30 uur		
19.00 - 21.00 uur		

Boekenschop

2e hands boeken te koop bij de
Boekenschop.
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Voor niet Tilburgers:
Prikpost + Trombose)
schop = schuurtje
Biljartvereniging De Noordhoek
Bredaseweg 256
Bingopret (2e maandag v.d. maand)
Tel 06-83219358
In de Boomtak menu
Open: Maandag t/m vrijdag van
Damesgym
12.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		 De opbrengst gaat naar goede
doelen.
Prikpost + Trombose)
Dansles Zumba
Yoga
Dans en bewegen
Biljartclub Het Blad
Moedergym
Twern ouderenadviseur
Dansles kleuterdans
Kunstclub (even weken)
Sportschool Le Granse - Aikido
Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag
van de maand)
Schilderclub De Boomtak

Oproep

Hallo, via deze wijkkrant wil ik
iedereen die fotograferen leuk
vind, vragen om de reageren om
zo`n club in de boomtak op te
zetten.
Het maakt niet uit wat voor een
toestel je hebt, het gaat er om
dat je het leuk vindt om foto`s
te maken en er iets beter in
te worden. Als dit het is wat je
aanspreekt neem dan contact op
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		 met mij en dan gaan we samen
kijken hoe we dat gaan doen.
Prikpost + Trombose)
Alle ideeën zijn bespreekbaar
PC Restart
wat het ook is wat je voor ogen
Biljartclub De Noordhoek
hebt, het maakt niets uit. Als het
Volksdansen
uitvoerbaar is gaan we er voor.
Balletschool Ja! Academy
Reageer via de krant of rechtSportschool Le Granse - Ju-Jitsu
streeks met mij het maakt niets
Djembé
uit, doe het. Hein Staps
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Prikpost + Trombose)
Yoga
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag		
van de maand)
Happy Talent Square
Dammen
Sportschool Le Granse, Aikido
Tafeltennis
Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT 		
Prikpost + Trombose)
Koersbal
In de Boomtak menu
Streetdance
Kinderdisco (1e vrijdag v/d maand)

Oproep voor leden
Gymclub bij Tijd en Wijlen zoekt
nog nieuwe leden.
Dames vanaf 50 jaar kunnen
op maandagavond van 19.30
tot 20.30 uur sportief en gezellig bezig zijn. Kom een keertje
vrijblijvend kijken en meedoen.
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Aangeboden/gezocht
Woonruimte voor 2 studentes
3 Kamers inclusief keuken
max: € 750,-- (kale huur).
Nine de Vries, Hescheweg 14
5342 CJ Oss
Tel: 06-30556129

Aangeboden
Nieuw flexibele gastouder in
bomenbuurt!!
Alle dagen nog plaats
Voor meer informatie bel:
Marieke Tel: 0643099447

Binnenkort in de Boomtak

Woensdag 13 november Bureau Verantwoord:
19.30 - 22.30 uur
Woensdag 20 november Bureau Verantwoord:
19.30 - 22.30 uur
Donderdag 21 november 55+ activiteit:
Zaterdag
14.00 - 16.30 uur
10.30 - 12.00 uur		
Russisch voor kinderen Slavjanka
Donderdag 21 november Tonproaten: 19.00 - 24.00 uur
10.30 - 12.00 uur		
Russisch voor volwassenen Slavjanka
Vrijdag 22 november Gourmetten: 16.00 - 20.30 uur
11.00 - 12.30 uur		
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Zondag 24 november Bokbierfestival:
11.30 - 12.30 uur		
Sportschool Le Granse, Junior Ju- Jitsu
14.00 - 17.00 uur GRATIS ENTREE
Zondag
Woensdag 27 november Passie PowWow:
11.00 - 13.00 uur		
Volksdansen koffie-instuif (1e zondag 		 19.30 - 22.00 uur
				
v.d. maand)
14.00 - 17.00 uur		
Kroatisch voor kinderen (2e zondag van 		 Woensdag 27 november Bureau Verantwoord:
19.30 - 22.30 uur
				
de maand)
18.00 - 20.00 uur		
Kroatische gemeenschap (3e zondag 		 Zaterdag 30 november Repair Café: 13.00 - 17.00 uur
				
v.d. maand)
Zondag 1 december Volksdansen Koffieinstuif:
10.00 - 13.00 uur
Zaterdag en zondag voor speciale activiteiten op aanvraag
Zondag 1 december Winterconcert: 15.00 - 20.00 uur
geopend. Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl

Ad van de Wiel winnaar eerste open kampioenschap
driebanden In de Boomtak
Organisator Ad van de Wiel werd
de winnaar van het driebandentoernooi In de Boomtak.
In eerste instantie kwam zijn
naam niet voor op de deelnemerslijst. Doch door een afzegging op het allerlaatste moment
heeft hij zichzelf toegevoegd.
Op maandagavond 9 september

steem, was het Huub Schlangen, die vooral in zijn laatste drie
wedstrijden liet zien uit het goede driebandenhout gesneden te
zijn. Hij kwam dan ook als winnaar uit de bus. Theo Janssen
moest het onderspit delven.
De strijd om de derde en vierde-

stuurder van In de Boomtak en
medeorganisator Henny Priemus.
We kunnen terugzien op een
prima verlopen toernooi.
De hoogste serie werd gemaakt
door Ad vd Wiel, 6 caramboles
(niet de uiteindelijke winnaar).
Kortste partij door Huub van

2013 gingen 24 biljarters, verdeeld over vier poules van start
met de voorronde-wedstrijden.
Hierna gingen de bovenste twee
van iedere poule door naar de
kruisfinales. De overigen vervolgden de strijd in de verliezersronde. Uiteindelijk resulteerde
dit in de finalewedstrijden welke
werden gespeeld op 28 oktober
2013.
In de verliezersronde, afvalsy-

plaats tussen Huub van Erve en
good-old Henk Sup werd door
laatstgenoemde in zijn voordeel
beslist.
De finale tussen Wim Zeegers
en Ad van de Wiel werd, zoals
reeds eerder vermeld, gewonnen door Ad.
Heren allen proficiat.
De prijzen, geschonken door “In
de Boomtak” werden uitgereikt
door de heer Jan van Esch, be-

Erve, elf caramboles in twaalf
beurten. Beste partijgemiddelde
H. Schlangen 0,938.
Verder waren er veel poedels en
klosballen en uiteraard een flink
aantal geluksballen. Kenmerken
van een driebandentoernooi.
Er werd sportief gestreden in
een vriendschappelijke sfeer,
welke zeker een vervolg moet
krijgen in 2014.
De organisatie dankt iedereen,

Personal Health Center

TOTAAL VITAAL
Uw adres voor:

FITNESS
Onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten

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

die direct en indirect hebben
meegeholpen dit toernooi te
doen slagen.
Tot in 2014.

Voor de vierde keer Tonproaten in Enthousiaste buurtbewoners
´In de Boomtak´ op 21 november gezocht voor de wijkraad
Op donderdagavond 21 november is het Tonproaten in “In de
Boomtak”. Het lach-spektakel
komt er weer aan in Tilburg.
Heel veel liefhebbers kijken reikhalzend uit naar de Tonproatparade bij “In de Boomtak”,
Boomstraat 81, Tilburg

Welkomstwoord door onze superspreker Loek Melis die alles
weet over Tonproaten waarna
we gaan beginnen met Peter
Ritsema die jullie een dolkomisch verhaal komtl vertellen
wat hij allemaal meemaakt als
De Huisman

Er is een prachtig programma:
vijf top tonproaters die alles uit
de kast zullen halen om er een
dolle boel van te maken.
Maar liefs vijf tonproaters, die
hun sporen al verdiend hebben
in het Tonproaterswereldje.
Zij hebben diverse kampioenschappen behaald die op hun
grote erelijst prijken.

de wijk. De Noordhoek is een
buurt waarin het goed wonen en
leven is en wordt gekenmerkt
door een brede betrokkenheid.
Inspraakavonden over nieuwe
aangelegenheden worden dan
ook altijd druk bezocht.

Na Loek gaat Cees Coolen de
ton in als Kiske.
Vervolgens hebben we Jan
Schellekens uit St.Michielsgestel
die jullie ook wel aan het lachen
kan krijgen maar ook de Kampioen van de keijebijters (Ad
Vermeulen) hebben wij weten te
strikken

Voor de toeschouwers is het niet
nodig iets te weten over politiek
of plaatselijke toestanden.
De zwamverhalen zijn van begin
tot eind verzonnen en uit de
dikke duim gezogen en “gaan
over niks”.

Programma
Om 1930 uur:

Enthousiaste buurtbewoners die het van belang kennis te hebben
van het gemeentelijke apparaat
zich graag willen inzetten voor
de Noordhoek zijn van harte wel- en de Tilburgse politiek.
kom bij de wijkraad Noordhoek.
Afhankelijk van wat zich voordoet in de wijk, moet een beHet platform Noordhoek is de
stuurslid rekenen op gemiddeld
oudste wijkraad in Tilburg en
twee tot drie uur activiteiten per
bestaat al ruim 25 jaar.
Wij zijn op zoek naar nieuwe be- week. Daarnaast vergaderen
stuursleden. De wijkraad wil zich de bestuursleden een keer per
maand op dinsdag. Het platform
nog meer richten op het onderkomt eens per maand bijeen.
steunen van initiatieven vanuit

En de avond word afgesloten
door de Kampioen van Tilburg
Christel van de Dungen.
Kaartjes voor de entree zijn te
verkrijgen bij de receptie van ´In
de Boomtak´ en kosten maar
€ 6,00.
Telefoonnummer 013 - 5430920,
info@indeboomtak.nl.

Daarnaast is de participatie van
wijkbewoners voor alle activiteiten groot. Zo zijn we trots dat
het wijkcentrum In de Boomtak
geheel gerund wordt door vrijwilligers.
Wij zoeken vrijwilligers met hart
voor onze wijk en een vernieuwende, frisse blijk op de ontwikkelingen in een wijk die altijd
volop in beweging is. Daarnaast
is het belangrijk dat wijkraadleden goede voelsprieten hebben
in de wijk en weten wat er leeft.

Steeds meer werkzaamheden
worden uitgevoerd in afzonderlijke werkgroepen, die het platform
informeren. Zo is de wijk sinds
enige tijd voorzien van AED -apparaten dankzij de inzet van een
werkgroep.
De nieuwe bestuursleden krijgen
een ruime inwerkperiode.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Goossens, secretaris van het platform, via 013-4550911 en via
famgoossens1@home.nl.

De wijkraad vraagt van kandidaten enige bestuurlijke ervaring en goede communicatieve
eigenschappen. Daarnaast is

Zorg dat je er snel bij bent
want op = op!

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

“Het beste Beeld en Geluid vind je bij iEar”
We heten je graag welkom bij het vernieuwde iEar’. Het mooiste in beeld en
geluid demonstreren wij je graag in zes luisterruimtes, twee TV lounges, het
Streaming Audio Island en de Custom Install ruimte.

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

ultimate sound and vision

Bouwers&Wilkins - Cambridge Audio - Canton - Creston - Denon
Dynaudio - Focal - KEF - Loewe - Marantz - McIntosch - Monitor Audio
NAD - Naim - Onkyo - Panasonic - REL - Rotel - Samsung - Sonos - Sony
Spectral - Tannoy - Yamaha

St. Ceciliastraat 28 - 5038 HA Tilburg - tel. 013-5443510 - www.iear.nl

Kinderdisco in de Boomtak

Marktplaats In de Noordhoek

Vrijdag 1 november jongstleden
mochten wij 42 kinderen begroeten tijdens onze maandelijkse disco –avond in het buurthuis
In de Boomtak.
De kinderen schrijven hun verzoeknummers op een briefje dat
ze vervolgens aan d.j. Rens geven die dit dan met veel enthousiasme draait, waarop zij dan
weer gezellig dansen of mee
zingen.

U kent ze wel de advertentiebriefjes in supermarkten, de kleintjes in
de krant en de marktplaatsen op internet, Gezocht en Aangeboden.

We hadden drie optredens voor
The Voice Kids namenlijk: twee

thuis oefenen je cd meebrengen
en gewoon doen. Proberen is
leren !
En… je weet het : wil je een leuk
disco-verjaardagsfeestje geven
dat kan ook bij ons op iedere
eerste vrijdag van de maand.
In verband met de kerstvakantie is de eerst volgende
disco-avond in het nieuwe
jaar op vrijdag 7 februari
2014 !!!
Voor wie: Kinderen van 7 t/m 13
jaar

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
vrijdag 6 december 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:------------------------------------------------------------------------

MENU
play-back –dans nummers en
een live gezongen lied.
Deze “artiesten” werden ook
deze keer weer enthousiast ontvangen door de overige kinderen die voor veel aanmoediging
zorgden.

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur
Entree: € 1,00- en een gratis
ranjabon
Muziek/DJ’s: Rens / Dennis
Waar: Buurthuis In de Boomtak,
Boomstraat 81
KOM JIJ OOK ?

Wij hopen dat er de komende
disco - avond nl. op vrijdag 6
december a.s. weer andere
kinderen zullen optreden. Dus

De disco – vrijwilligers
Contact-adres: a.zwaarts@
ziggo.nl

€ 5,75 per persoon
Aanmelden bij de bar tot uiterlijk 2 dagen van te voren
of bellen 013 - 5430920
Inloop vanaf 17.00 uur eten vanaf 17.30 uur

Vrijdag 1 november

Champignonsoep met stokbrood
Rollade met bijpassende saus
Gebakken aardappelen
Witlof

Maandag 4 november
Uiensoep met kaas crouton
Nasi
Gebakken ei
Saté
Atjar

Vrijdag 8 november

Kibbelingen met Ravigot saus
Aardappel kroketten
Gemengde sla
Halve peer chocolade saus en ijs

Maandag 11 november
Schnitzel met roomsaus
Gebakken aardappelen
Prinsessen boontjes
IJs met banaan en slagroom

Vrijdag 15 november

Kippensoep met stokbrood
Kippenbil met bijpassende saus
Aardappel duchesse
Gemengde groente

Maandag 18 november

Groentensoep met stokbrood
Hachee
Wortelstamp

Vrijdag 22 november

GOURMETTEN €12,50 p.p.
Biefstuk, Varkenshaas, Kipfilet
Slavink, Tartaartje, Mini saté
paprika, champignons, uien, sausjes
stokbrood met boter en kruidenboter
krielaardappeltjes
rundvleessalade
rauwkost

Maandag 25 november

Kip cocktailtje
Vleesspies met stroganoffsaus
Aardappel kroketten
Gemengde sla

Vrijdag 29 november

Kippensoep met stokbrood
Babi panggang
Rijst
Atjar
Chinese boontjes

Eventueel soep of ijs kan besteld worden aan tafel € 1,15 per persoon

Rose Ramos Sellmeijer

Specialiste in voetverzorging
Tevens voetverzorging
bij diabetici en
reuma-cliënten
Iedere vrijdag is er een
inloopdag (zonder afspraak)
om alleen nagels te knippen
tegen een vergoeding van
11,75 euro

Mob. 06-45354472 E-mail: rose@pesbonitos.nl www.pesbonitos.nl

Cursussen tekenen/schilderen voor beginners
In de Boomtak start beeldend
kunstenaar Victor Benckhuijsen
met laagdrempelige cursussen
tekenen en schilderen. Volgens
Victor heeft iedereen een eigen
(schrijf- en) beeldend handschrift, wat de start is voor de
teken en schildercursus.
Na 27 jaar leservaring aan
beginners op creativiteitscentra
in Brabant, start hij met korte
cycli van vier bijeenkomsten op
maandagavonden en dinsdagochtenden van 19.30 – 21.30
uur en ochtenden 10.00 -12.00
uur bij een deelname van minimaal 7 en maximaal 12 volwassenen.
Hij gaat u leren te laten tekenen/

Victor heeft tijdens het laatste
Repair Café kennis gemaakt met
In de Boomtak en boetseerde
daar het portret van Koning Willem Alexander in klei (foto). Het
beeld is nu in eigen atelier ter afwerking. Koning Willem Alexander als een eerbetoon aan zijn
wens, dat de samenleving naar
een participatie samenleving
zal ontwikkelen. In De Boomtak
heeft reeds vele burgerinitiatieven in huis bijeengebracht.
De cursussen vormen een ondersteuning voor het herontdekken van uw tekentalenten. Het
werk mag na enige oefening,
tentoongesteld worden in de
ruimtes van de Boomtak. Tijdens

Repair Café en PC
ReStart
Zaterdag 30 november van
13.00 tot 17.00 uur organiseert
Stichting Social Energy het
laatste Repair Café van 2013.
Dit Repair Café wordt gehouden
in Wijkcentrum ‘In de Boomtak’,
Boomstraat 81.
Bij Repair Café 013 mag iedereen spullen meenemen die
kapot zijn om deze samen met
deskundige vrijwilligers proberen
te repareren. Spullen die meegenomen kunnen worden zijn:
elektrische apparaten, meubels,
kleding, fietsen en speelgoed.
Bijvoorbeeld een broek die wat
te lang is, het koffiezetapparaat
dat niet warm wordt, die fijne trui
met een gaatje en de fiets zonder rem. Wie niks te repareren
heeft is ook van harte welkom
voor een kop koffie aan de bar
en een praatje, of om iemand
anders met een reparatie te
helpen.
Gevraagd nieuwe vrijwilligers
voor elektro en kleding

schilderen, vanuit de realiteit en
ook vanuit de fantasie; waarbij
kleuren het uitgangspunt worden.
Veel van zijn leerlingen schilderen nu thuis en exposeren na
een begin bij hem gemaakt te
hebben.
‘’Zou het iets voor mij zijn?” is nu
zijn uitgangspunt geworden, na
het opdoen van de ervaring, dat
iedereen die het wil leren ook tot
een goed resultaat komt. Verzamel thuis in een boodschappentas al in je huis rond slingerende
teken- en schilder materialen;
potlood, gum, schetsboek,
kleuren, enz. en kom vrijblijvend
kennismaken voor een proefles
op een kennismakingsavond of
bij het Repair café.

de Repair Cafés zal Victor aanwezig zijn met een beeldende
demonstratie (zie foto) en een
uitnodiging aan u om deel te
nemen aan een schetsje op
papier ter kennismaking met uw
handschrift. Het eerstvolgende
Repair café in de Boomtak is op
30 november 2013.

Doordat het Repair Café 013
een enorme groei meemaakt
in het aanbod van te repareren
elektrische apparaten en kleding
zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die samen met bezoekers aan
de slag willen gaan met deze
reparaties. Heeft u zin om als
vrijwilliger mee te doen? Stuur
een e-mail naar:
info@stichtingsocialenergy.nl
Elke woensdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur kunt u te-

recht bij PC ReStart met computerproblemen. PC-ReStart, dat
sinds 1 september de deuren
heeft geopend, is een project
van Stichting Social Energy met
als doel om zoveel mogelijk
mensen die in armoede leven
de mogelijkheid te bieden om
gebruik te kunnen maken van
een goed werkende computer
voor hun dagelijkse en noodzakelijk communicatie. Er wordt
geen vergoeding gevraagd voor
de reparatie, maar alleen voor
noodzakelijke onderdelen.
Vrijwillige medewerkers van
stichting Social Energy staan
klaar om samen met deze mensen de problemen op te lossen
en ze op weg te helpen met
software en social media, zoals
bijvoorbeeld Twitter, Facebook
en LinkedIn.
20 PC’s van Rabobank Coöperatief Dividend
PC ReStart heeft van het Rabobank Coöperatief Dividend 20
gebruikte PC’s gekregen.
Deze PC’s zullen worden geïnstalleerd en beschikbaar gesteld
voor mensen in armoede. Hiervoor zoeken we nog bedrijven of
ondernemers die een computer
willen adopteren om de software
en het onderhoud te bekostigen.
Ook zijn we ten alle tijden op
zoek naar gebruikte computers.
Heeft u interesse of heeft u computers ter beschikking?
Dan zien we uw e-mail graag
tegemoet via:
info@stichtingsocialenergy.nl
www.pcrestart013.nl

Voor informatie bent u welkom
op de kennismakingsavond met
Victor op maandag 18 november van 19.30 - 20.30 uur In De
Boomtak. Internet:
www.zouhetietsvoormijzijn.nl
Voor informatie en opgave: mail:
Victor Benckhuijsen:
ceramics@concepts.nl en telefoon: 0162- 320273.
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

Seniorenhoekje
Het Metalen Kruis
van Willem II
De ‘Tilburgse’ koning Willem II
droeg bij gelegenheid het ‘Metalen Kruis van 1830-1831’. Bij het
RAT trof ik een oorkonde terzake
hiervan aan. Het betreft een
unieke pentekening en dateert
uit 1855.
Het herinnert aan de Tiendaagse
Veldtocht van 2 tot 12 augustus
1831 om de ‘Belgische Opstand’
met wapengeweld te onderdrukken. Een tocht die begon bij
Poppel, ten zuiden van Tilburg,
nadat bij Nieuwkerk de eerste
gevechten hadden plaatsgevonden.

lantaarns op de voornaamste
plaatsen. Het contract werd
overgenomen door Wolterbeek
neringsmedaille voor alle ‘Noord- van Baggen, die gas leverde
voor 25 cent per m3.
Nederlanders’ die in de jaren
1830 en 1831 aan de krijgsverIn 1872 werd hier tien maal
richtingen tegen België hadden
zoveel uitgegeven voor opendeelgenomen.
bare verlichting dan in 1858. Er
kwamen meer afnemers van
gas en de gasprijs kon verlaagd
worden. In 1872 nam de gemeente de gasproduktie en de
straatverlichting in eigen hand.
Wolterbeek begon daarom een
proces, maar moest toch afstand
doen van het monopolierecht
Het was een vierarmig kruis met van gaslevering…….
aan de voorkant de ‘W’ van Willem (destijds nog van Willem I,
de vader van Willem II) en aan
de achterkant ‘trouw aan koning
en vaderland’.

Louis Sparidans
Bron: www.geheugenvantilburg.nl

De dertien lantaarns
van Tilburg

Willem II was, toen nog als Prins
van Oranje, opperbevelhebber
van dat leger. Dat was hem wel
toevertrouwd. Hij had immers
een groot deel van zijn jeugd
doorgebracht aan het hof van de
koning van Pruisen (van moeders’ kant, Wilhelmina van Pruisen) waar hij een militaire opleiding had genoten en ook diende
hij daar in het Pruisische leger.
De slag bij Ravels op 3 augustus
1831 in de buurt van de pastorie. Dat was niet mis. Elfduizend
man verzamelden zich daarop
op de Ravelse heide voor een
aanval op Turnhout. Dat ‘Metalen Kruis’ was overigens van
brons, afkomstig van enkele
kanonnen die buit waren gemaakt bij de Slag om Hasselt op
8 augustus 1831.
In dit geval was het een herin-

In het jaar 1826 werd het goede
stadje Tilburg des avonds verlicht door 13 straatlantaarns.
Daarvoor werd, in opdracht van
de gemeente Tilburg, gezorgd
door de Maatschappij tot Verligting der Steden te Sittard. Die
maatschappij bracht, voor één
uur branden van één lantaarn,
drie centen in rekening bij de gemeente, met een maximum van
18 gulden per jaar. Het mocht
niet te veel kosten. En geef ze
maar eens ongelijk.
Maar op den duur was het maar
een magere vertoning en in 1853
ging de gemeente het anders
regelen. De Amsterdamse firma
Cossas en Cie kreeg vergunning
voor de bouw van een gasfabriek, de aanleg van een leidingnet en de plaatsing van gaslantaarns. Per 100 branduren van
een lantaarn zou de gemeente fl.
1,80 kwijt zijn.
Edoch, een viertal jaren later,
in augustus 1857 wilde Cossas
en Cie af van het contract ! De
bedrijfsresultaten waren om te
huilen. Er waren 42 afnemers,
en de gemeente zette alleen

De gemeentelijke gasfabriek
werd gebouwd aan de Lange
Nieuwstraat. De gasprijs bedroeg in 1894 5 cent per m3.
Toch werd er in dat jaar een
winst gemaakt van een halve
ton. Er stonden toen in Tilburg
430 lantaarnpalen, en tien lantaarnopstekers waren voor vier
gulden per week op pad voor
hun werk. De directeur, Van
Mierlo, kreeg per jaar 2000 gulden, vrij gebruik van een dienstwoning en gratis gasverbruik !
In 1911 kwamen er elektrische
lichtmasten (dank zij het nieuwe

gemeentelijke elektriciteitsbedrijf) en in 1920 stonden er hier
al zo’n honderdvijftig. En die
arme lantaarnopstekers waren
toen in korte tijd met de muziek
mee…….

Burgemeester Becht doofde in
1962 bij het Wilhelminapark de
laatste gaslantaarn. Maar niet
met zijn slopershamer, die had
hij, zoals bekend, voor andere
zaken nodig.

In februari 2013 maakte de
gemeente Tilburg bekend dat
de straatverlichting versneld zou
worden vervangen door LEDS.
Dat kostte 1,4 miljoen euro,
maar het vervangen van de
2200 lampen zou uiteindelijk een
besparing van 9 ton opleveren.
De leds gaven helder wit licht,
wat ook de sociale veiligheid zou
verbeteren. Deze 2200 lampen
vormen 5 % van het totale aantal
in de stad en per lamp wordt
81% energie bespaard. Uiteindelijk is er een kostenbesparing
van € 912.000.
Nog meer info nodig ? Bel de
gemeente maar……Tilburg is
een koploper op het gebied
van led-verlichting en heeft de
laatste jaren meerdere prijzen
gewonnen op het gebied van
openbare verlichting. Dat mag
iedereen weten !
Anton van de Wiel
Bron: www.geheugenvantilburg.nl

Winterzon of Wintersport? Wij adviseren u graag!

Hart van Brabantlaan 30 - 5038 JM Tilburg
T. 013-5323500 - info@disma.nl - www.disma.nl

Sfeerfoto’s van de wijk

moeten en mogen It’s Happening
the opening
ik moet eten ik moet slapen ik
HB Atelier
moet naar school
ik moet me aan de verkeersregels houden
ik moet afwassen ik moet poetsen ik moet ouder worden ik
moet me douchen als ik opsta ik
moet me aankleden als ik naar
buiten ga ik moet tanden poetsen ik moet leven want ik ben
geboren ik moet werken tot 65
jaar nu nog.

mogen 65 jaar
ik hoef niet zo veel meer te eten
ik moet slapen maar bepaal nu
zelf wanneer ik naar bed ga
ik hoef niet meer naar school
niet te werken kan nu hobbies
uitoefenen ik hou me aan de
verkeersregels omdat dat veiliger is ik kan nu afwassen en
poetsen wanneer ik zin heb ik
mag ouder worden ik douch me
op mijn dooie gemak en sta op
wanneer ik wil ik kan nu eens in
een huispak lopen ik mag mijn
gebit poetsen niet zo veel werk
als echte tanden ik mag leven
en wordt vanzelf ouder ik kan nu
ook des te meer van mijn kleinkinderen genieten
Het leven wordt nu alsmaar
leuker
Marije Ewals

Hanneke en Joost Bollen nodigen u uit een kijkje te komen
nemen in het nieuw gebouwde
HB Atelier. In een ruimte van
100 m2 kunt u kennismaken met
‘een blik op eigen werk’ en wat
het HB Atelier verder te bieden
heeft, zoals vrije inloop, schildercursussen en workshops. Wij
ontmoeten u graag op zondag
17 november van 12.00 - 18.00
uur.
HB Atelier Kapitein Grantstraat
36, Tilburg

Spoorlaan vanaf 12 november eenrichtingsdverkeer
Op de Spoorlaan geldt vanaf 12
november definitief eenrichtingsverkeer. Dit is nodig om ruimte te
maken voor de werkzaamheden
aan het station.
Met het instellen van het eenrichtingsverkeer wordt het rondje
Cityring compleet. Autoverkeer
kan dan alleen nog vanaf de
Hart van Brabantlaan, de Gasthuisring of de Noordhoekring via
de Spoorlaan rijden.
Verkeer dat vanaf de Ringbaan
Oost komt slaat straks linksaf
naar de Cityring of rechtsaf
richting Besterd / Burgemeester
Brokxlaan. Voor bussen en taxi’s
blijft het voorlopig wel mogelijk
om in twee richtingen over de
Spoorlaan te rijden.
Vanaf dinsdag 12 november
wordt er gewerkt aan de Spoorlaan en dit duurt tot circa 22
november.
Fietsers komende vanaf de
Ringbaan Oost / NS-Plein kunnen tot aan het station aan de
noordkant van de Spoorlaan
blijven fietsen. De fietsenstalling blijft via het fietspad aan de
noordkant te bereiken.
Met het ingaan van het eenrichtingsverkeer is het niet meer mogelijk om kort te parkeren voor
het station. Deze ruimte wordt
gebruikt als bouwterrein door de
aannemer.
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MANUELE THERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
Tel. 013-4677410 emonsfysio@planet.nl
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Nu ook Lignativa. Hét eiwit dieet!
Bredaseweg 94A Tilburg. Tel. (013) 5439028 - Info: www. artinails-beauty.nl
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