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Een gymzaal voor basisschool 
De Elzen, een locatie voor de 
buitenschoolse opvang (BSO) en 
een gedeeltelijk ondergrondse 
parkeergarage. Na maandenlange 
protesten van omwonenden, ba-
sisschool en de wijkraad tegen 
‘De Worst’ zijn dit de opbrengsten 
voor onze wijk.
De slepende kwestie, die de rea-
lisatie van het bouwplan aan de 
Noordhoekring inmiddels is ge-
worden, kreeg maandag 14 april 
zijn apotheose. 
Voor de zoveelste keer boog de 
Tilburgse gemeenteraad zich over 
het plan en de uitvoering ervan. 
De fracties van GroenLinks en 
D66 hadden wederom vragen 
gesteld aan verantwoordelijk wet-
houder Möller. Tevens presenteer-
den bewoners van de Boomstraat, 
directie van de Elzen en de MR 
een alternatief plan. 
De kern van de bezwaren blijven 
de omvang van het project, de 

slechte inpassing in de omgeving, 
de verkeersafhandeling en het 
ontbreken van een wettelijke voor-
geschreven parkeervoorziening 
binnen het bouwproject. 
In de tussentijd heeft ontwikke-
laar Bas van de Ven razendsnel 
doorgebouwd en bereikte het 
bouwproject rond de carnaval zijn 
hoogste punt. Dat er geen oplos-
sing was voor de bovengenoemde 
punten, leek Van de Ven niet te 
deren. Hij wil vanaf augustus de 
179 studentenappartementen in 
de verhuur doen. 

De gemeente Tilburg wees een 
groot deel van de bezwaren van 
de omgeving af, maar de parkeer-
voorziening voldeed niet aan de 
voorschriften. Van de Ven kwam 
hierop met het voorstel om een 
half ondergrondse parkeergarage 
te bouwen gedeeltelijk op het ter-
rein van basisschool De Elzen. 
Ter compensatie realiseert Van de 

Ven een gymzaal en ruimte voor 
de buitenschoolse opvang voor de 
leerlingen. 

Storm van kritiek
Tijdens de nachtelijke commissie-
vergadering van 14 april schaarde 
een overgrote meerderheid van 
de raad zich achter dit plan. Wet-
houder Joost Möller kreeg tege-
lijkertijd de wind gigantisch van 
voren. 
Raadsbreed werd geen spaan 
heel gelaten van de handelswijze 
van de VVD-wethouder. Met 
name D66 en GroenLinks trok-
ken van leer:  zij misten vooral 
empathische vermogen en goede 
afstemming met de omgeving. 
Möller verdedigde zich met het 
argument dat hij slechts de regels 
toepast. 
Meerdere partijen vroegen zich 
hardop af of  Möller wel capabel 
is om dit dossier verder te behan-
delen. Een meerderheid droeg 

hem op om de financiën voor het 
alternatieve plan te regelen en de 
uitvoering ervan in gang te zetten. 
Inmiddels is duidelijk dat de VVD-
er niet terugkomt in het College. 
Op 17 mei behandelt de gemeen-
teraad het onderwerp wederom. 
Hoewel het complex aan de 
Noordhoekring verre van optimaal 
is ingepast in onze wijk, is inmid-
dels ook gebleken dat inhoude-
lijk bezwaar van buurtbewoners 
resultaat kan opleveren. De be-
woners van de Boomstraat, de 
beheersstichting van de Klooster-
tuin en de directie van De Elzen 
hebben zich altijd constructief 
opgesteld. 

Meer info
Op www.stichtingnoordhoek.nl in 
het dossier Noordhoekring vind 
je alle relevante documenten en 
presentaties

Frank Vermeulen

Wethouder Möller overladen met kritiek 

Protest tegen bouwplan Noordhoekring levert winst voor Noordhoek op

Zondag 18 mei 2014 vindt er 
weer een open dag plaats in In 
De Boomtak. U bent vanaf 11.00 
uur van harte welkom. Kom een 
kijkje nemen en kennis maken 
met de activiteiten onder het 
genot van een hapje en een 
drankje. De liedjeskeuken is 
vanaf 15.00 uur aanwezig om 
u te voorzien van de muzikale 
ambiance. 

Er is deze dag voor jong en oud 
genoeg te beleven! Er zijn work-
shops waar u aan kunt deelne-
men. Ook zijn er demonstraties 
waar u van kunt genieten en 
kunt u uzelf laten informeren 
over de activiteiten die worden 
georganiseerd in In De Boomtak. 
Er is ook foldermateriaal aanwe-
zig om het thuis nog eens rustig 
na te lezen.

De kinderen kunnen zich ver-
maken op het springkussen en 
kunnen een gratis bekertje ranja 
krijgen. Ook zal er wat lekkers te 
krijgen voor de kinderen.
Daarnaast is er ook nog gele-
genheid tot het kopen van een 

certificaat en/of stoeptegel en 
kunt u ‘Vrienden worden van In 
De Boomtak’.

U bent en blijft ook in de avond 
van harte welkom om nog gezel-
lig met ons wat te drinken. Wij 
hopen u op zondag 18 mei om 
11.00 uur te verwelkomen hier in 
In De Boomtak en er samen een 
geslaagde dag van te maken! 
Tot dan!

In De Boomtak - Open Dag 2014

Op 19 maart, tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen  is er 
in wijkcentrum “In De Boomtak”  
een enquête gehouden door het 
nieuwe initiatief  “Sociaal Cen-
trum”. Hierin werden wijkbewo-
ners gevraagd waar ze behoefte 
aan hadden en wat ze misten in 
de wijk.
Hieruit kwam nadrukkelijk naar 
voren dat veel wijkbewoners een 
wandeling wensten waarin ze 
de wijk en hun bewoners beter 
wilden leren kennen. Om nu snel 
de daad bij het woord te voegen 
organiseert het “Sociaal Cen- 
trum” op zondag 25 mei als 

eerste activiteit een gezellige 
informatieve verrassingswande-
ling door de wijk. Deze eerste 
wandeling start rond 13.30 uur 
vanuit wijkcentrum “In De Boom-
tak”. 
Ook zullen er die dag diverse 
sprekers zijn die vertellen over 
het heden, verleden en toekomst 
van onze wijk “de bomenbuurt”. 
Verder wordt dit aangevuld met 
een interessante fototentoonstel-
ling met kiekjes uit de wijk.Niet 
alleen de volwassen wandelaars 
zijn welkom, maar ook voor de 
kinderen wordt een leuke doe- 
middag georganiseerd. 

Speciale wandeling door de wijk



Gezocht
Hobbies en verzamelingen

Altijd al eens in de wijkkrant wil-
len staan met je hobby of verza-
meling?
Dan is nu je kans. En iedereen 
kan meedoen, van jong tot oud. 
Meld ons waar je mee bezig 
bent en we nemen contact met 
je op. Voor een verhaaltje. En 
een foto. Want die hoort er na-
tuurlijk ook bij. 
Alle soorten hobbies en verza-
melingen komen in aanmerking, 
niets is ons te gek. Ook tips zijn 
welkom. Reacties naar joep@
eijkens.nl onder vermelding van 
‘hobby’. 

Oproep
Michiel Jansen piano en blokfluit 
leraar, heeft nog plaats voor eni-
ge blokfluit- en piano leerlingen.
Dit omdat het komend jaar vele 
kinderen naar de middelbare 
school gaan.
Michiel is bereikbaar onder num-
mer 06-44018038.
Hij woont in de Goirkestraat 169, 
Tilburg

Snoopy’s kindermarkt 
eerste editie

Op zaterdag 10 mei organiseert 
Snoopy haar eerste editie van de 
kindermarkt.
Snoopy is een organisatie die 
zich inzet voor mensen met een 
laag inkomen.
Tijdens deze markt kun jij je spul-
letjes/lekkernijen verkopen.

Huur van een kraampje is € 3,50.
Inschrijven kan tot 3 mei via:
r_louer@hotmail.com of telefoon-
nummer: 06-52736503.
Tijdens deze middag is er enter-
tainment voor de kids.

Je bent welkom op 10 mei van 
11.00 - 15.00 uur in Wijkcentrum 
In de Boomtak in Tilburg.
Toegang is gratis. 
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 In de Boomtak agenda
 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 24.00 uur
 Maandag
 07.30 - 19.00 uur Kinderdagverblijf De Kleine Boom
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2+DCT+   
   Trombose)
 13.00 - 17.00 uur Biljartvereniging de Noordhoek 
 14.00 - 16.30 uur Bingo (2e maandag van de maand) 
 17.00 - 19.00 uur In de Boomtak menu
 19.30 - 20.30 uur Damesgym Tijd en Wijlen
 20.45 - 21.45 uur Albeweging Taiji
   
 Dinsdag
 07.30 - 19.00 uur Kinderdagverblijf De Kleine Boom  
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 09.15 - 10.15 uur Dansles Zumba, Dansschool Anneloes Filippo
 09.30 - 10.30 uur Yoga
 11.15 - 12.15 uur Dans en bewegen
 13.00 - 17.00 uur Biljartvereniging het Blad
 13.00 - 17.00 uur PC Restart
 14.00 - 15.00 uur Moedergym
 14.30 - 16.00 uur ContourdeTwern ouderenadviseur
 15.30 - 16.15 uur Kleuterdans Dansschool  Anneloes Filippo
 18.30 - 20.00 uur Balletschool Ja! Academy
 19.30 - 21.30 uur Kunstclub (even weken)
 20.00 - 21.30 uur Sportschool Le Granse, Aikido 
 20.00 - 22.00 uur Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
 20.00 - 22.00 uur Platform wijkoverleg (laatste dinsdag v.d. maand)
 20.00 - 22.00 uur Schilderclub de Boomtak 
 20.00 - 23.30 uur Biljartvereniging de Boomtak
  
 Woensdag              
 07.30 - 19.00 uur Kinderdagverblijf De Kleine Boom
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 10.00 - 13.00 uur PC Consult
 13.00 - 17.00 uur PC ReStart (voor de kleine beurs)
 13.00 - 17.00 uur Biljartvereniging de Noordhoek
 13.30 - 15.00 uur Volksdansen
 15.30 - 16.15 uur Balletschool Ja! Academy
 19.30 - 21.00 uur Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
 20.00 - 22.30 uur Darten
 20.00 - 24.00 uur Biljartvereniging ‘t Lapke (oneven weken) 
 20.30 - 22.30 uur Djembé 
 21.00 - 22.30 uur Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
  
 Donderdag
 07.30 - 19.00 uur Kinderdagverblijf De Kleine Boom
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 09.30 - 10.30 uur Yoga
 13.00 - 17.00 uur PC Restart
 13.30 - 15.30 uur Schilderclub de Boomtak
 14.00 - 16.30 uur Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag v.d.maand)
 18.45 - 19.45 uur Pilatus
 19.00 - 20.00 uur Damles TDV
 19.00 - 22.00 uur Kroatische les voor volwassenen  (even weken) 
 20.00 - 21.30 uur Sportschool Le Granse, Aikido
 21.00 - 23.00 uur Tafeltennis
  
 Vrijdag
 07.30 - 19.00 uur Kinderdagverblijf De Kleine Boom
 08.30 - 09.30 uur Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT +   
   Trombose)
 13.00 - 16.30 uur Biljartvereniging het Blad
 13.30 - 14.30 uur Koersbal 
 17.30 - 20.30 uur Streetdance
 19.00 - 21.00 uur Kinderdisco (1e vrijdag van de maand)
 20.00 - 22.30 uur Darten 
 20.00 - 24.00 uur Lets Café (2e vrijdag van de maand)
   
 Zaterdag
 11.00 - 14.00 uur Slavjanka, Russisch voor kinderen 
 11.00 - 14.00 uur Slavjanka, Russisch voor volwassenen

Binnenkort in de Boomtak
Vrijdag 2 mei:    Kinderdisco    19.00 - 21.00 uur
Zondag 4 mei   Koffie Instuif     11.00 - 13.00 uur
Vrijdag 9 mei    Lets Café        20.00 - 24.00 uur
Zaterdag 10 mei   Snoopy kindermarkt 11.00 - 15.00 uur
Maandag 12 mei   Bingo   14.00 - 16.30 uur
Donderdag 15 mei   55+ activiteit  14.00 - 16.30 uur
Zondag 18 mei   Opendag: Live in de Boomtak:
     Liedjes Keuken  15.00 - 20.00 uur
Donderdag 22 mei   Stemlokaal   08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 31 mei   Repair café   13.00 - 17.00 uur 

 11.00 - 12.30 uur Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu 
 11.30 - 12.30 uur Sportschool Le Granse, Junior Ju-Jitsu
 13.00 - 17.00 uur Repair Café (laatste zaterdag v/d  maand)

 Zondag
 11.00 - 13.00 uur Volksdansen koffie-instuif (1e zondag van de   
   maand)
 13.30 - 15.30 uur Kroatisch voor kinderen (even weken)
 15.30 - 17.30 uur Kroatisch voor kinderen (even weken)
 18.00 - 20.00 uur Kroatische gemeenschap (3e zondag van de   
   maand)

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



Dus als jij je verveelt na een 
week vakantie kom dan met je 
vrienden en vriendinnen gezellig 
naar ons buurthuis In de Boom-
tak, Boomstraat 81. De entree is 
gratis en voor € 0,50 kun je een 
muntje kopen voor een glaasje 
frisdrank.
Vorige keer hadden we de 
halve finale van de play-back 
wedstrijd. Helaas waren niet 
alle kandidaten aanwezig, mis-
schien omdat Willem II moest 
voetballen. De jury heeft bepaalt 
dat Dave en Bob doorgaan 
naar de finale. Dat is ook toe-
vallig, het zijn namelijk  twee 
broers. Helaas moest Damian 

afvallen,maar hij heeft er wel 
een mooi certificaat aan over 
gehouden. Hij mag trots zijn 
op zichzelf door deze gedurfde 
prestatie.
Deze avond gaan er weer drie 
kinderen strijden voor een plaats 
in de finale. Wesley, Louis en 
Tessa gaan live hun gekozen 
nummer zingen. Dat wordt span-
nend!  Wie van deze drie kanjers 
gaat er naar de finale op vrijdag 
6 juni. 
Wij hopen dat er weer veel kin-
deren naar deze disco-avonden 
komen.

De discogroep.  

De kinderdisco gaat in de meivakantie door 
Ja, je leest het goed. Ook in de meivakantie op vrijdag 2 mei  
houden we van 19.00 tot 21.00 uur weer een leuke disco-
avond voor jullie.

De Kleine Boom het leukste kleinschalige 
kinderdagverblijf in hartje Tilburg!
Bent u op zoek naar een knusse kleinschalige opvang voor uw 
kind(eren) waar ze de juiste zorg en aandacht krijgen? Dan bent 
u bij kinderdagverblijf De Kleine Boom aan het juiste adres. 
Wij stellen de individuele behoeften van uw kind(eren) voorop en 
gaan daarbij pedagogisch verantwoord te werk.
De Kleine Boom werkt met geschoold personeel en voldoet aan alle 
wettelijke eisen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact met ons op.

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 18 - 5038 GS Tilburg
Telefoon: 013-5424416
www.quiltatelierserendipity.nl
Neem ook eens een bezoek
aan de webwinkel:
www.quiltkopen.nl

Overstekende schoolkinderen een stuk veiliger

P e r s o n a l H e a l t h  C e n t e r

T O T A A L V I T A A L
Fysiotherapie -
F i tness onder  begele id ing -
Bedr i j fs f i tness -
Arbeidsre- in tegrat ie  -
Schoonheidssalon -

Noordhoekr ing 328 |  Ti lburg |  www.totaal-v i taal .n l  |  013 5355056

Het heeft even geduurd, maar 
nu is het dan zo ver. Er komen 
verkeerslichten bij de kruising  
Ceciliastraat-Noordhoekring. De 
ouders en ook de school zijn er 
vele jaren mee bezig geweest 
maar eindelijk is de kogel door 
de kerk. 
Deze week stond er een stukje 
over dit onderwerp in de krant. 
Dit gelezen te hebben deed mij 
besluiten om de stoute schoe-
nen aan te trekken en maar 
eens contact op te nemen met 
de wijkregiseur Robert Hornikx. 
Gelukkig had deze tijd voor mij 
en een afspraak was snel ge-
maakt. 
Woensdagmorgen hebben wij 
elkaar ontmoet in de Boomtak, 
en onder het genot van een 
kopje koffie heeft hij mij het een 
en ander uitgelegd. Het was wel 
vroeg maar de moeite waard.
Dank hiervoor.

Robert vertelde mij dat medio 
december 2013 bij de gemeente 
het besluit tot aanleg van het 
systeem is goedgekeurd en 
dan duurt het gemiddeld nog 26 
weken om alles op de rails te 
krijgen. Dus tijdens de schoolva-
kantie in mei gaat het gebeuren. 
De werkzaamheden startten 
op 9 mei en op 12 mei moet 
het karwei klaar zijn. Op mijn 
vraag of dan de hele straat weer 
open moet stelde hij mij gerust 

met de mededeling, dat er bij 
de renovatie van de Noord-
hoekring hiermee al rekening is 
gehouden. Er zijn indertijd lege 
leidingen gelegd waar allerlei 
kabels door- gevoerd kunnen 
worden om het hele systeem 
mee te regelen. Hiervoor is 760 
meter kabel nodig. Ook wordt 
een en ander gekoppeld aan de 
verkeerslichtenoversteek Boom-
straat - Noordhoekring maar ook 
kruising Noordhoekring - Spoor-
laan - Gasthuisring. U ziet wel er 
komt heel wat bij kijken en het is 
niet zo eenvoudig als het lijkt. 

Nu ben ik nog iets belangrijks 
vergeten.
Op de Noordhoekring zit ook 
de brandweer en als die een 
melding krijgen moeten ze wel 
snel kunnen uitrukken. Dus die 
krijgen denk ik een rode knop 
in hun kazerne waarmee ze de 
verkeerslichten kunnen rege-
len zo dat ze ongestoord naar 
buiten kunnen. Dus u ziet wel 
het heeft wel het een en ander 
om handen. En dan nu de grote 
vraag wat kost dat.: niet schrik-
ken 100000 euro maar dan heb 
je ook wat. Bij de verkeerslichte 
komt en knop waarmee de voet-
ganger het systeem in werking 
kan stellen dus iedereen blij, 
hoop ik.

Hein 

Inschrijving en collecte Kinder-
VakantieWerk de Noordhoek
Beste ouders,

Ook dit jaar wordt er in de wijk
de Noordhoek een week Kinder-
VakantieWerk georganiseerd en
wel van 18 t/m 23 augustus 
2014 in het Odulphuslyceum.
Daarvoor is het natuurlijk van 
belang om te weten wanneer u 
uw kind in kunt schrijven.
Datum: woensdag 4 juni
Tijd: 19.00 – 20.00 uur
Plaats: Buurtcentrum in de
Boomtak
Kosten: €30,- per kind

Uit ervaring is gebleken dat ons
KinderVakantieWerk snel vol-
loopt, gaat u dus op tijd in de rij
staan om teleurstelling te voor-
komen.
Dit jaar kunt u via onze website 
www.kvwdenoordhoek.nl een 
inschrijfformulier downloaden. 

Dit biedt geen garantie dat uw 
kind mee mag doen dit jaar. U 
zult gewoon in de rij moeten 
gaan staan. Het is alleen om de 
inschrijving zelf vlotter te laten 
verlopen.
Daarnaast mag u slechts de kin-
deren uit één gezin inschrijven,
dit kunnen uw eigen kinderen
zijn maar natuurlijk ook uw klein-
kinderen of de kinderen van de
buren. Houdt u hier alstublieft
rekening mee.

Collecte

Ook dit jaar komen onze vrijwil-
ligers langs om te collecteren
en wel op dinsdag 3 juni en
woensdag 4 juni.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KinderVakantieWerk de
Noordhoek



* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

*  Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen 

* Erkend Uneto-VNI lid

Acaciastraat 12 / Elzenstraat 15-1 Tilburg. Tel. 013-5423309

Ze wonen aan de Lindenstraat, 
met uitzicht op het Lindenplein. 
Op het eerste gezicht zou je 
Peter geen 72 jaren geven. Dat 
komt door zijn atletische gestalte 
en zijn soms ietwat ondeugend 
lachende ogen. 
Samen met zijn vrouw Mieke 
leidt hij de bezoeker via de keu-
ken naar de achterplaats waar 
een gebouwtje staat. 

Zijn atelier. In de tijd dat hij nog 
melkboer was, had Peter hier 
zijn koeling en voorraad. “En m’n 
trekhondje stond er ook”.  M’n 
trekhondje? “Ja, zo’n gemotori-
seerde driewieler met een over-
dekte laadbak. Daar deed ik m’n 
toer mee door de Bomenbuurt.”

“Ik ben in dit huis geboren en 
woon er al 72 jaar”, vervolgt hij. 
M’n vader was ook melkboer. 
Ik heb zijn toer overgenomen. 
Maar op een gegeven moment 
kwam de grote Albert Heijn, de 
klanten gingen voortaan daar-
heen en kwamen naar mij toe 

om de flessen in te leveren, dus 
ik moest stoppen. Ik heb ook 
nog een paar jaar in Hilvaren-
beek getoerd tot er een grote 
super midden in het dorp kwam.”
De melkboer moest zijn bakens 
verzetten en slaagde daar prima 
in. Uiteindelijk ging hij met pen-
sioen als halbeheerder en sport-
leraar bij tafeltennisvereniging 
“Irene”.

Katachtigen en vrouwen
Nee, hij viel toen bepaald niet in 
een zwart gat. Hobbies zat. Van 
atletiek tot fotograferen en van 
tennissen tot tekenen en schil-
deren. Dat laatste doet hij al heel 
zijn leven eigenlijk, maar vooral 
na zijn vijftigste is hij het meer 
gaan doen.  “Het is voor mij in-
spannende ontspanning”, vat 
hij mooi samen. “Als Mieke niet 
roept  ‘Peter, kom ‘ns eten!’- dan 
ga ik door, ik vergeet gewoon de 
tijd.” 
Rondkijkend in zijn atelier zie je 
dat hij aan onderwerpen geen 
gebrek heeft. “Ik schilder alles 

wat ik leuk vind, maar het is 
begonnen met wilde dieren, 
katachtigen.” Lachend: “En 
tegenwoordig ook naakte vrou-
wen!” 
Zijn vrouw lacht mee. Zijzelf is 
veel later begonnen. “Ik had 
niet veel hobbies terwijl Peter 
altijd bezig was - dus op een ge-
geven moment, een jaar of tien 
geleden, wilde ik ook met iets 
bezig gaan. Peter heeft me ge-
stimuleerd om ook iets op doek 
te zetten. Maar omdat ik niet 
zoveel tekenervaring had, ben ik 
met abstract begonnen. Ik vind 
het leuk om te werken met kurk, 
kralen, touw en andere afvalma-
terialen.”

Pegel
Verkopen jullie wel eens iets?
“Af en toe”, antwoordt Peter. 
“Maar het zou wel meer mogen 
zijn, want er hangt zoveel hier.” 
Pakweg twintig jaar terug heeft 
hij al eens geëxposeerd in ‘In de 
Boomtak’. “Dat heeft toen niks 
opgeleverd.” Toch zouden hij 
en zijn vrouw zeker mee doen, 

mocht er ooit weer een expositie 
gehouden worden in het wijkcen-
trum. (En misschien zijn er wel 
meer wijkbewoners voor te por-
ren).  Peter: “Mensen kunnen nu 
al werk van mij zien op internet. 
Ze moeten dan googelen naar 
pegelproduct.” . 
Wie bij het woordje ‘pegel’ enkel 
denkt aan geld, heeft het mis. 
Peter: “Vroeger signeerde ik mijn 
schilderijen met P. Gelens. In 
mijn latere periode is het Pegel 
geworden, dat vond ik interes-
santer klinken. En sinds een jaar 
of zes-zeven is het Peetur. Je 
moet af en toe wat veranderen, 
hè”. Hier spreekt de midden-
stander, zullen we maar zeg-
gen...

Kent u ook iemand die het 
leuk vindt met zijn of  haar 
hobby in de wijkkrant te sta-
an?  Of  bent u zelf  een goede 
kandidaat? Stuur een mailtje 
naar joep@eijkens.nl  o.v.v. 
‘hobby’.  Ook verzamelaars 
zijn welkom!

Joep Eijkens tekst en fotografie

P. Emons
M. Gommers

MANUELE THERAPIE
BEKKENFYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

Tel. 013-4677410 emonsfysio@planet.nl                                    Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl
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Definitief ontharen

Nu ook Lignativa. Hét eiwit dieet!

Bredaseweg 94A Tilburg. Tel. (013) 5439028 - Info: www. artinails-beauty.nl

De inspannende ontspanning 
van Peter en Mieke Gelens
Onze oproep stond nog maar net in onze wijkkrant of daar 
meldde zich al een kandidaat. Of  eigenlijk twee kandidaten: 
Peter Gelens en zijn vrouw Mieke Gelens-van Hoof. Beiden 
schilderen. Heel verschillend - maar daarover later meer. 



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

Tilburg telde ooit 45 molens en 
één ervan stond aan de Elzen-
straat. Je kon hem mooi zien 
staan vanuit de Boomstraat. 
Dat blijkt wel uit de foto die we bij 
deze oproep geplaatst hebben. 
De foto komt uit het boek  ‘Mo-
lens, Maalderijen en Meelfabrie-
ken in Tilburg’ dat Ad Vorselaars 
maakte in samenwerking met Jan 
Scheirs. Vorselaars groeide zelf 
op vlak bij een molen, die van de 
Noordhoek. Hij schoot er als klein 
manneke zelfs bijna het leven bij 
in toen hij van de trap naast de 
molen viel...

Vanwaar deze oproep? We zijn 
op zoek naar oude foto’s uit de 
Bomenbuurt. Ze hoeven beslist 
niet allemaal zo oud zijn als die 
van Vorselaars uit 1930. Ook 
foto’s uit de jaren zeventig zijn 
bijvoorbeeld welkom. Maar ouder 
is vaak wel leuker.

Buurtfeest

De foto’s mogen over van alles 

en nog wat gaan. Om een paar 
voorbeelden te noemen: van 
buurtfeest tot schooluitstapje, 
van verkenners tot communican-
ten, van Sinterklaas tot gouden 
bruiloft, van grote gezinnen tot 
spelen op straat, van sneeuwpret 
tot verdwenen buurtwinkeltjes.  
Alle onderwerpen komen dus 
in aanmerking, als ze maar iets 
met de Bomenbuurt te maken 
hebben. En natuurlijk wordt het 
nog interessanter als er iets bij te 
vertellen valt.  
Foto’s die we kiezen worden in 
onze wijkkrant geplaatst met een 

verhaaltje. Misschien komen er 
zoveel reacties binnen dat we 
eens een foto-expositie kunnen 
maken in ons aller buurthuis. Wie 
foto’s heeft, kan dit melden via 
het e-mail adres joep@eijkens.nl 
onder vermelding van:

‘BUURTFOTO’.  
Of  contact opnemen met de 
redactie van onze wijkkrant (zie 
colofon)

Gezocht: oude foto’s over onze 
bomenbuurt

Oulli de Kort, Pien van Welber-
gen, René Terloo, Sylvia Stak-
enburg en Klaas Sars willen er 
samen met de buurtbewoners 
een gezellige markt van maken 
en de standhouders een goede 
gelegenheid te geven hun zolder 
leeg te halen. Want laten we wel 
wezen, meestal is het naar de 
zolder éénrichtingsverkeer maar 
nu kun je je (overbodige) spullen 
gemakkelijk kwijtraken en nog 
een gezellige zondag hebben.

Het organiserende vijftal zit 
boordevol enthousiasme, maar 
ze zijn dan ook echte ‘rommel-
marktfreaks’. Dus een markt 
in de eigen achtertuin. Pien 
van Welbergen: “Ik sta vrijwel 
elk jaar op de Meimarkt en dit 
initiatief is zo leuk, we kijken 
bijna uit op het plein en dat er 
nu zoiets gaat gebeuren vind 
ik fantastisch”. Oulli de Kort is 
ook heel enthousiast: “Vrijwel 
elke zondag rij ik met mijn buren 
(familie Sars red.) naar diverse 
rommelmarkten, gewoon voor 
de gezelligheid en ja als er dan 
iets recht voor mijn deur plaats 
vindt, dan werk ik zeker mee.” 
Opvallend, Oulli stelt zelfs die 

dag zijn WC ter beschikking 
voor mensen met hoge nood, 
een beter voorbeeld van de  
saamhorigheid in de buurt is niet 
denkbaar. 
René Terloo is minder een fan 
van rommelmarkten, maar als 
‘pleinbewoner’ is hij zeer gemo-
tiveerd: “Dit geeft een enorme 

boest aan het plein, het zal een 
verdere aanzet geven tot een 
echt sociale ontmoetingsplaats 
voor de wijk.” Sylvia Stakenburg, 
die zich later aansloot bij de 
organisatie, is ook heel enthou-
siast. “Ik werd gegrepen door 
het animo van de anderen en 
wilde mijn steentje bijdragen.” 
Dat resulteerde in een uniek 
‘logo’ van deze rommelmarkt.                                                                                        
                                               

Dat de markt professioneel ge-
organiseerd gaat worden blijkt 
uit de woorden van Klaas Sars: 
“We willen het echt goed aan-
pakken, flink wat publiciteit en 
op de dag zelf bewegwijzering 
aanbrengen zodat iedereen ons 
goed kan vinden. Tevens heb-
ben we een paar mooie en bij 
de buurt betrokken sponsors 
gevonden.”                                            

De markt zal gehouden worden 
op 15 juni (Vaderdag) van 10 
tot 16 uur. Je kunt je nog in-
schrijven voor een kraam (met 
een zeil erboven). Inschrijven 
kan tijdens kantooruren bij Druk-
kerij Habé in de Zilverlindestraat 
en in de avonduren op Olmen-

straat 2. Bij inschrijving € 25,= 
kraamhuur betalen.                        

De markt kan gehouden worden 
mede door een bijdrage van: 

Drukkerij Habé, Autobedrijf  
Probaat, Expert Tilburg en 
Restaurant I Pin Ke

15 juni Rommelmarkt op het Lindeplein  
Onlangs zijn een aantal buurtbewoners bij elkaar gekomen om 
voor de eerste keer op het mooie Lindeplein een rommelmarkt 
te organiseren.

Boven vlnr: Klaas Sars en René Terloo. Onder vlnr: Pien van Welbergen, Oulli de 
Kort en Sylvia Stakenburg. Foto gemaakt door Susanne Sars.



Sociaal Centrum 
In de Boomtak
Hier zijn we weer met onze 
maandelijkse “up-date” van onze 
activiteiten en plannen.

Waar momenteel de meeste tijd 
en energie in gaat zitten is (nog 
steeds) het verwerken van de 
informatie die op de vragenlijsten 
is ingevuld. We hebben al eerder 
aangegeven dat we met de hoe-
veelheid erg blij zijn. 

Wat we onderschat hebben is de 
hoeveelheid tijd die nodig is om 
de gegevens digitaal te verwer-
ken. Wat we graag willen is een 
systeem op de computer waar 
we met behulp van een paar 
muisklikken vraag en aanbod 
aan elkaar kunnen koppelen. Wil 
de Rooij heeft nu de grote struc-
tuur klaar  en is begonnen met 
het invoeren van de gegevens. 
Hiermee gaan de andere leden 
van de werkgroep hem komende 
weken assisteren, zodat we daar 
snel mee vooruit kunnen.

Ondertussen zijn de andere le-
den o.a. doende geweest met 
het ontwikkelen van een grotere 
activiteit, waar u de nodige in-
formatie op de voorpagina heeft 
kunnen lezen. Met behulp van 
deze activiteit willen we een min 
of meer “officiële” start maken 
met het Sociaal Centrum. ------
Om toch ook snel concreet aan 
het werk te kunnen, gaan we 
morgen (23 april) in ons over-
leg  bepalen met welke kleinere 
activiteit we binnen een paar 
weken gaan starten. Daarvoor 
gaan we dan ook direct de men-
sen benaderen die zich hebben 
opgegeven voor die betreffende 
activiteit.

We hopen u snel meer te laten 
weten over wat dat allemaal op 
gaat leveren. En natuurlijk het 
liefst, dat voor een aantal men-
sen hun aangegeven vraag van 
een passend antwoord wordt 
voorzien.

Tot de volgende keer. Met vrien-
delijke groet, namens de werk-
groep, Lau Geurts

De Noordhoek hartveilig?

Elke week krijgen in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis 
een hartstilstand. Een groot gedeelte ven deze mensen overlijdt! 
Maar vele kunnen gered worden!!!!

Wanneer binnen 6 minuten na 
het ontstaan van de hartstil-
stand het slachtoffer wordt ge-
reanimeerd en gedefibrilleerd 
stijgt het aantal overlevenden 
aanzienlijk. Daarom beijvert 
de Stichting AED Tilburg zich 
om Tilburg op te delen in Zo-
nes van 6 minuten. Waarbin-
nen  een AED, een apparaat 
om een stroomstoot  te geven 
en voldoende deskundige hulp-
verleners aanwezig zijn. In de 
wijk de Noordhoek, wordt dit 
gedaan in samenwerking met 
de Wijkprojectgroep en de wijk-
raad. In onze wijk hangen AED’s 
bij de Hart van Brabantlaan, 
de Cypresstraat, Lindeplein  
hoek Watertorenstraat en bij de 
Brandweer. Binnenkort volgt het 
Odulphuslyceum nog en dan is 
de wijk wat betreft de AED’s vol-
ledig gedekt.

Maar………Deze apparaten 
moeten bediend worden door 
deskundigen!!!! En daarom doen 
wij een beroep op de bewoners 
van de wijk: Bent u via uw werk, 
opleiding of anderzijds in het be-
zit van een certificaat reanimatie 
en AED-bediener? Meldt u dan 
aan als hulpverlener via de site 
www.aedtilburg.nl. U vindt daar 
een button wordt vrijwilliger en 

red levens. Via die button kunt u 
zich aanmelden.

Wilt u helpen, maar bent u nog 
niet gecertificeerd? Geen nood: 
onder dezelfde button is het 
mogelijk om zich aan te melden 
voor een cursus. Zo’n cursus 
is maar heel kort, maar u kunt 
daarmee het leven van buurtbe-
woners verlengen.

Dus doen!!!

Samen met u kunnen we de wijk 
de Noordhoek hartveilig maken 
en houden!! Heeft u behoefte 
aan verdere informatie. Wil-
len wij u graag een informatie 
avond aanbieden om u over 
die spreekwoordelijke streep te 
trekken.Indien u geïnteresseerd 
bent graag een reactie voor 20 
mei naar een van onderstaande 
mailadressen.

Wies van Wijk
w.van.wijk@home.nl
Ton Zwaarts
a.zwaarts@ziggo.nl
Hella van Beurden
johnvanbeurden@home.nl 
Werkgroep AED De Noordhoek

Met vriendelijk groet
Wies van Wijk

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 1.000 nieuwe terrastegels 
zijn de basis van het nieuwe 
terras achter In de Boomtak. In 
de binnentuin tussen De Her-
bergier en In de Boomtak is een 
behoorlijke oppervlakte voor een 
ontmoetingsplek. Deze ruimte 
zal gebruikt worden voor di-
verse doeleinden. Zo heeft In de 
Boomtak een mooi terras waar 
zon en schaduw elkaar afwis-
selen. Er is een grote boom en  
ruimte voor kleine evenementen 
zoals een boekenmarkt of een 
akoestisch optreden van koren 
en muziekgroepen. De onder-

grond bestaat uit zwarte beton-
tegels van 60 x 60 cm.

Om dit mooie plan te ondersteu-
nen 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 groot-
grondbezitter want dat is goed 
voor meer dan één vierkante 
meter.
Voor iedere betaalde tegel komt 
uw naam op een speciale spon-
sorlijst dat zichtbaar voor het 
raam zal staan. U kunt meedoen 
door uw naam te laten registre-
ren en contant te betalen bij de 
bar In de Boomtak.

Het project houdt in dat bewo-
ners uit een aantal omliggende 
straten een uitnodiging krijgen 
om een foto te laten maken van 
een voor hun belangrijk voor-
werp. Hiervan maken kinderen 
een eigen interpretatie middels 
verf en kwast. 
Dit schilderij krijgen de bewoners 
cadeau op voorwaarde dat ze 
het drie weken lang achter het 
raam plaatsen. 
Het straatbeeld wordt hiermee 
opgefleurd en krijgt het karakter 
van een exposerende wandel-
route. 
In de periode van 10 mei t/m 
1 juni zal de straatexpositie te 
bewonderen zijn. 

De betrokken straten zijn de 
straten rond ‘De Elzen’: de 
Elzenstraat, de Acaciastraat, de 
Dionysiusstraat, de St Cecilias-
traat en de Boomstraat.
Ik bel deze en volgende week 
huis aan huis aan om te vragen 
of mensen mee willen doen. 
Vooraf hebben ze een brief ont-
vangen met een aankondiging. 
Er doen 63 kinderen mee en ik 
zoek voor ieder kind een adres. 
Zoals het er nu uit ziet gaat dat 
wel lukken. 
Over het algemeen wordt het 
project enthousiast ontvangen 
en doen mensen graag mee.
In de week van 14 en 15 april 
gaan de kinderen de kunstwerk-
jes schilderen, die ik daarna bij 
de mensen afgeef.

Vanaf 10 mei hangen of staan 
alle schilderijen in de buurt. Het 
zou leuk zijn als zoveel mogelijk 
mensen er van weten en spon-
taan door de buurt gaan lopen 
om te kijken.

Alvast bedankt!
Inge Koenen
info@ingekoenen.nl 
www.ingekoenen.nl 
013-5456776. 

Schilderproject ‘De 
buurt als museum’

In samenwerking met twee 
groepen 5/6 van basisschool 
‘De Elzen’ organiseer ik, Inge 
Koenen (kunstenaar) het 
schilderproject ’De buurt als 
museum’. 
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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.

Bouwers&Wilkins  - Cambridge Audio - Canton - Creston - Denon 
Dynaudio - Focal - KEF - Loewe - Marantz - McIntosch - Monitor Audio 
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“Het beste Beeld en Geluid vind je bij iEar”

ultimate sound and vision
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Specialiste in voetverzorging

Tevens voetverzorging
bij diabetici en 
reuma-cliënten

Iedere vrijdag van 09.00 
tot 17.00 uur is er een

inloopdag (zonder afspraak)
om alleen nagels te knippen
tegen een vergoeding van

11,75 euro

Mob. 06-45354472 - Noordhoekring 328 5038 GH Tilburg - www.pesbonitos.nl

Rose Ramos Sellmeijer

Nog op zoek naar een leuke zomervakantie?

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

Hoe lang woont u precies in 
de Noordhoek? 
Vanaf mijn vierde jaar. We zijn 
hier in 1931 komen wonen. Toen 
waren de huizen net gebouwd. 

Hoe was het hier vroeger?
Er waren nog veel meer winkels 
in de wijk: een bakker, slager, 
kruidenier, een zuivelwinkel, een 
schoenenwinkel, een kapper, 
een manufacturenwinkeltje. 
Er stond een molen, en waar 
nu de Kastanjestraat is, stond 
eerst een boerderij. We haalden 
wel eens kattenkwaad uit. Wij 
hadden een perzikboom en aten 
de perziken. De pitten gooiden 
we onder de perzikboom van de 

buren. De buurvrouw werd dan 
boos en ome Piet, de buurman, 
kreeg de schuld! 

Zat u in de wijk op school?
Ja, in de Elzenstraat, op de 
lagere school. Later ging ik naar 

de huishoudschool op ‘t Heike. 
Ik maakte me zo’n zorgen of ik 
wel geslaagd was. Maar toen 
ze uiteindelijk de punten gingen 
afroepen, bleek ik de hoogste 
punten te hebben!
Ik wilde wel naaister worden. 
Als kind maakte ik al mijn 
eigen poppenkleertjes. Na de 
huishoudschool nam ik avondles 
bij een naaister. Vervolgens 
werd ik coupeuse. Ik was toen 
bijna 17 jaar. En ik wilde graag 
lerares worden en naailes 
geven, maar ik was nog te 
jong! Ik zou dan nog een jaar 
of anderhalf moeten wachten. 
Daarna is het er eigenlijk niet 
meer van gekomen. Na de 
oorlog naaide ik kleren voor 
gezinnen. Ik kreeg steeds meer 
opdrachten en bouwde zo een 
mooie klantenkring op. Ik heb 
ook veel bruidsjurken gemaakt. 
Ook voor mijn eigen dochters.

U bent dus altijd in deze wijk 
blijven wonen?
Ja. Met de bevrijdingsfeesten 
hier in de buurt heb ik mijn 
man, André, leren kennen. Hij 
woonde niet in de wijk, maar 
kwam hier om muziek te draaien 
bij de feesten. De huizen 
waren versierd en er was een 
dansvloer aan het eind van de 
straat. 
In 1951 zijn we getrouwd. We 
hebben toen drie jaar op kamers 
gewoond, in de Olmenstraat. In 
1954 konden we dit huis huren, 
dankzij het feit dat we twee 
kinderen hadden. En toen we 
hier eenmaal woonden kregen 
we nog twee kinderen. 

We hebben hier altijd erg fijn 
gewoond. Helaas is André twee 
jaar geleden overleden. Maar in 
2011 hebben we gelukkig nog 
onze diamanten bruiloft kunnen 
vieren.

Hoe was het in de oorlog? 
Merkte je hier veel van de 
oorlog?
De mensen hadden niets en 
er was niets te krijgen. Maar er 
vielen geen bommen in de wijk. 
Ja, er is wel een V1 gevallen bij 
een kapel van een klooster op 
de Bredase weg. 
Na de oorlog was er nog een 
lange tijd niks te krijgen. Ik heb 
nog in de rij gestaan voor mijn 
uitzet, bij Hoying. En alles was 
natuurlijk op de punten. 
Er waren dus ook geen stoffen 
te krijgen. Maar soms maakte ik 
kleren van soldatendekens. En 
van een regenjas heb ik nog een 
matrozenpakje genaaid. 

Wat vindt u van deze wijk? 
Het is een fijne, sociale buurt. 
Er wonen spontane mensen en 
we hebben altijd fijne contacten 
gehad hier. De buren zetten 
bijvoorbeeld altijd de kliko 
binnen voor me. En ze bieden 
hulp aan als er eens iets is. 

Beste wijkbewoner,

Graag wil ik mij aan 
u voorstellen.

Mijn naam is Freya van Kempen. 
Sinds enkele maanden werk ik 
op maandag en dinsdag met 
veel plezier als ouderenadviseur 
via Contourdetwern in uw wijk.

Ik kan u informatie geven over 
wonen, zorg, welzijn, inkomsten-
ondersteuning, ontspanning en 
ontmoeting.
Daarnaast kan ik u hulp bieden 
bij praktische zaken zoals het 
invullen van formulieren, lezen /
uitleggen van brieven, en bemid-
deling bij bepaalde zaken. 
U kunt gratis gebruik maken van 
mijn diensten.

Kom dus gerust eens langs op 
dinsdagmiddag in wijkcentrum 
de Boomtak op het spreekuur, 
van 14.30 uur tot 16.00 uur, of 
neem contact op om een af-
spraak te maken op een ander 
tijdstip. 
Ik kan indien nodig of gewenst 
ook bij u thuis komen.
U kunt dan bellen naar het:

Centrale afspraken bureau 
ouderenadviseur. Bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 tot 
13.00 uur. Tel: 013-535 05 05

Ik hoop u een keer te mogen 
ontmoeten.
Met vriendelijke groet, 
Freya van Kempen
Ouderenadviseur de Noordhoek

Interview 

‘Een fijne, sociale buurt’
In mei viert Corry Vereijken haar 87e verjaardag. Ze woont al 
bijna haar hele leven in de wijk. Een mooie gelegenheid om 
haar eens te vragen wat ze van de wijk vindt.



Krillis en Nillis 3

Zoals we de heren kennen zit-
ten ze weer met z`n tweeën op 
een bank en hebben weer een 
hoop commentaar op de wereld, 
de mensen en zoals gewoonlijk  
ook op elkaar. 
Zoals we de heren hebben leren 
kennen zijn ze niet bij elkaar 
weg te slaan en doen ze net of 
ze elkaars bloed wel kunnen 
drinken. 
Maar ze kunnen elkaar niet mis-
sen nog geen dag. 
Want als een van de twee om 
wat voor reden dan ook niet op 
de afgesproken afspraak ver-
schijnt dan maken ze zich on-
gerust en wordt er over en weer 
gebeld om te vragen wat er aan 
de hand is met de ander. 

De wederzijdse vrouwen vinden 
dit wel een vermakelijk feno-
meen en zonder dat hun man-
nen dit weten lachen ze samen 
wat af om de eigenaardigheden 
van hun echtgenoten. 
Ze weten heel goed dat ze 
elkaar hun hele leven lang al 
kennen en dat je als vrouw deze 
vriendschap moet koesteren 
want dit is iets wat deze twee 
nodig hebben. 
Ook de dames zijn al vele jaren 
bevriend met elkaar. Maar op 
een iets andere manier Ze lopen 
er naar hun mannen toe ook niet 
mee te koop.

Maar vandaag is een uitzonder-
lijke dag, want de dames heb-
ben uitgevogeld dat het nobele 
tweetal elkaar vandaag precies 
zestig jaar kent. 
En ze hebben samen zonder dat 
hun kerels hier weet van hebben 
besloten dat dit een reden is om 
er op deze heugelijke dag iets 
moois van te maken en daar zijn 

ze nu samen druk mee bezig.
Dus terwijl de heren buiten met 
elkaar praten en steggelen zijn 
de vrouwen in het winkelcen-
trum bezig om er iets bijzonders 
van te maken en hebben samen 
de grootste lol want die twee 
grappen makers weten van 
niets. 
Ook de wederzijdse kinderen 
zijn in het complot betrokken en 
vooral de meiden. Dus zijn ze 
met een aantal vrouwen kleding 
aan het uitzoeken want van-
avond is het groot feest. 

Ook de jongens worden niet ver-
geten. Zij mochten mee praten 
wat de heren leuk zouden vin-
den maar de dames hadden een 
beslissende stem. 
Er werd besloten om ‘s avonds 
ergens te gaan eten met alle 
kinderen en ook de kleinkinde-
ren. 
Voor de heren is een cadeau 
gekocht en ook daaraan heeft 
eenieder bijgedragen. 
De voorpret alleen was bijna 
nog leuker als het feest zelf vin-
den de vrouwen.

Nadat ze zijn uit gewinkeld 
loopt de hele club naar buiten. 
De twee sukkels op hun bankje 
hebben natuurlijk weer niets in 
de gaten. 
Omdat ze weer als gewoonlijk 
zijn verwikkeld in een heftige 
discussie die de hele wereld 
geen moer interesseert. 
Ze kijken dan ook heel verbaasd 
als plots hun beider hele familie 
voor hun neus staat.
Krillis zijn vrouw zegt kom heren 
sta maar eens op geef ons eens 
een arm want we hebben iets te 
vieren vandaag.

Wortel

Rijwielhandel Ton van de Klundert
Als je door de wijk wandelt, met 
de kinderen of de hond loop je er 
vaak zonder na te denken aan 
voorbij. Maar op het Watertoren-
plein staat het pand van Rijwiel- 
en bromfietshandel Ton van de 
Klundert. Maar wat de meeste 
mensen niet meer weten is, dat 
het bedrijf al bestaat sinds 1935. 

Hoe kom ik daar nou op zult u 
vragen? Ik zal het u vertellen. Als 
ik de wijkkrant lees zie ik al jaren 
de advertentie staan. En onlangs 
ben ik een mooi boek tegengeko-
men dat uitgegeven is vanwege 
het 75 jarig bestaan van de zaak. 
Hierin lees ik de lotgevallen van 
een ondernemende familie, met 
al hun vreugdes maar ook hun 
verdriet en de veerkracht die 
mensen hebben. Een beetje bru-
taal ben ik er naar binnen gestapt 
en werd er hartelijk ontvangen. 
Onder het genot van een lekker 
kopje koffie heb ik een fijn ge-
sprek gehad met Chris de hui-
dige eigenaar van het bedrijf. We 
hebben het boek erbij gehaald en 
hier is een samenvatting.

In oktober 1935 startte pa van de 
Klundert met zijn smederij. Maar 
is met zijn 43 jaar veel te vroeg 
overleden. Weduwe Sjaan diende 
een oplossing te vinden en zo 
kwam zoon Hen in de zaak. Die 
kreeg een geweldig aanbod voor 

een vaste betrekking met auto 
van de zaak. Toen kwam Ton in 
beeld en die ging samen met zijn 
vrouw Jeanne  de zaak overne-
men. Die twee samen maakten 
de slogan volledig waar (koop bij 
de man die repareren kan). 

Maar het stel kon meer!! Met 
zíjn vijf -zes jaar liep Chris in zijn 
overalletje al in de werkplaats 
rond om bij zijn vader van alles te 
leren en hand- en spandiensten 
te verrichten. In 2006 vonden Ton 
en Jeanne het mooi geweest. 
Ze vonden dat de zoon de zaak 
maar moest gaan overnemen. 
En zo gebeurde het, dus nu staat  
Chris samen met zijn vrouw 
Monique aan het roer. Ze maken 
samen de slogan van hun vader 
waar: Kekt is wettie glundert, 
hij rijdt op ‘n fiets van Ton van 
de Klundert.  
En ja ze hebben overdag buiten 
zo`n slang hangen waar je gratis 
je band kan oppompen als ie een 
beetje slap staat. Maar pas op 
dat werkt met een compressor, 
dus als je het te lang doet dan 
knalt je band. Maar dan heb je 
al het geluk van de wereld want 
binnen kunnen ze het wel weer 
repareren
Zo Chris en Monique bedankt 
voor de gastvrijheid  en het gaat 
jullie goed. 
Hein


