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Steeds meer duidelijk over invulling terrein Vormenfabriek
De invulling van een van grootste
braakliggende terreinen in onze
wijk, de voormalige Vormenfabriek
aan de Ceciliastraat, wordt steeds
concreter.
Als de voorbereidingen en verkoop
enigszins vlotten, begint over een
jaar de bouw van circa 120 woningen voor starters.
Aan de kant van de Hart van Brabantlaan is ruimte voor commerciële invulling.
De voorkeur hierbij is voor medische dienstverlening.
Voordat aan bouw kan worden
begonnen, moet eerst de grond
schoon genoeg zijn. Hiervoor heeft
een gespecialiseerd bedrijf het
terrein flink gesaneerd. De afgelopen tijd zijn metingen verricht of
de grond inderdaad voldoet aan de
milieuvoorschriften om bebouwd te
kunnen worden.
In de tussentijd heeft ontwikkelaar
Van de Ven / Komar een plan opgesteld waarin ruimte is voor 120
woningen voor starters.
De huizen zijn grotendeels grondgebonden.
Onder het complex bouwt de
ontwikkelaar een half verdiepte
parkeergarage. Deze Van de Ven is
overigens niet dezelfde ontwikkelaar die het complex aan de Noordhoekring uit de grond stampt.
Groen blijft
De bouw aan de Hart van Brabantlaan wordt hoger dan aan de
‘achterkant’.
Deze loopt af richting Elzenstraat.
Het groen aan de randen van

de locatie wordt zoveel mogelijk
gespaard. Het voetbalveldje en de
uitloopzone voor honden verdwijnen overigens wel.
In het toekomstige grootschalige
Hart van Brabantpark (voormalige
Van Gend en Loos terrein) is voorzien in vervanging hiervan.
De plannen hiervoor zijn in te zien
op de website van de wijkraad
www.stichtingnoordhoek.nl
Op aandringen van de wijk is in de
plannen ruimte gereserveerd voor

medische dienstverlening. Momenteel is er geen huis- of tandarts in
de wijk gevestigd, buurtbewoners
ervaren dit als een gemis. De commerciële ruimte is circa 1400 m2.
De woningen zijn met name bedoeld voor starters, exacte prijzen
zijn nog niet bekend, maar deze
zullen gemiddeld lager dan
€ 175.000 zijn.
De gemeente, die eigenaar is van
de grond, hecht aan goede communicatie en afstemming met de

omgeving. Eind april heeft ze een
bewonersbrief verstuurd naar de
direct omwonenden. Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn, organiseert de
gemeente samen met de ontwikkelaar een informatiebijeenkomst.
Gemeentelijk projectleider is Ilse
Rooijakkers. Zij is te bereiken via
ilse.rooijackers@tilburg.nl.
Op de website van de Spoorzone
is ook informatie over de Vormenfabriek te vinden. http://www.spoorzone013.nl/wonen/vormenfabriek

Hoe optimisme kan leiden tot resultaat
Vrijdagmiddag.
Ha die Jan, zullen we het eens
even hebben over de voortgang
met het bij elkaar halen van het
geld om de Boomtak te kopen. Ja
hoor tijd genoeg, waar zullen we
beginnen. Nou eerst maar eens `n
drankje, dat praat wat makkelijker.
Goed idee, doen we.
Zo vertel me eerst eens hoe je
op het idee bent gekomen om de
Boomtak te kopen? Het begint er
mee dat we het pand in eigenbeheer wilde. Begrijp ik, maar daar
hing natuurlijk wel een prijskaartje
aan. Kan je wel zeggen ja behoorlijk veel. Laat eens horen?
Nou, ze wilden dezelfde prijs die
ook de Twern betaalde. En dat
was? Niet schrikken € 42,500 op
jaarbasis. Makkelijk zat dat is zo’n
vestzak-broekzak verhaal. Je geeft

de organisatie subsidie en dan krijg
je het als huur weer terug. Ja zo
kan ik ook zaken doen. Kan je wel
zeggen. En toen?
We zijn eens gaan praten met een
bureau dat van deze materie verstand heeft. Want we hadden het
idee om de tent zelf te kopen.
Maar daar zaten natuurlijk wel
haken en ogen aan. Ze stelden
voor om een coöperatie te stichten
en op die manier geld bij elkaar te
krijgen, want in Esbeek hadden ze
dat ook gedaan en dat is heel goed
uitgepakt.
Heel goed en hoe ging het toen
verder?
Eerst hebben we een avond belegd
waar we alle mensen van de wijk
hebben uitgenodigd en iemand
heeft toen verteld hoe het allemaal
moest gaan gebeuren.

En ook konden mensen inschrijven om aandelen te kopen en later
natuurlijk ook. En is het wat geworden? Dat kun je wel zeggen. Het is
de bedoeling om € 100.000 bij
elkaar te krijgen uit de wijk en de
rest te laten financieren via een
hypotheek door de bank.
Zo en lukt dat een beetje? Ja hoor
we hebben op dit moment ongeveer
€ 75.000 bij elkaar en die € 125.000
die we tekort komen daar wil de
bank hypotheek voor verstrekken.
Heel goed, maar we hebben het nu
natuurlijk alleen over het gebouw?
Zeker alleen het gebouw. De grond
krijgen we tegen een vergoeding in
erfpacht met recht van koop. En dat
gaat € 3.500 per jaar kosten.
Zo, dus kort samengevat: als alles
door gaat zijn we binnen nu en een
paar maanden eigenaar van het
gebouw. Ja en tegen de helft van

de prijs die we nu betalen. Dat geeft
ons weer de mogelijkheid om geld
te reserveren om het gebouw te
verbeteren b.v. zonnepanelen, een
andere keuken en ook dubbel glas.
Geweldig! Ik kan niet wachten tot
het zo ver is.
Ik denk dat binnen nu en een paar
weken de eerste stukken de deur
uit gaan, naar de mensen die hebben ingeschreven op de aandelen.
En als dat allemaal rond is, gaat er
uit de aandeelhouders een bestuur
gekozen worden die de coöperatie
gaat besturen.
Geweldig, we wachten het af en als
jij het goed vind komen we er later
op terug. Heel goed dat gaan we
doen.
Nou Jan, bedankt voor de tijd en de
moeite en tot ziens
Hein

In de Boomtak agenda
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 24.00 uur

Maandag

07.30 - 19.00 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

Dinsdag

07.30 - 19.00 uur
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
13.00 - 17.00 uur
14.00 - 15.00 uur
14.30 - 16.00 uur
15.30 - 16.15 uur
18.30 - 20.00 uur
19.30 - 21.30 uur
20.00 - 21.30 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 23.30 uur

Woensdag

07.30 - 19.00 uur
08.30 - 09.30 uur
			
10.00 - 13.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.30 - 15.00 uur
15.30 - 16.15 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 24.00 uur
20.30 - 22.30 uur
21.00 - 22.30 uur

Donderdag

07.30 - 19.00 uur
08.30 - 09.30 uur
			
09.30 - 10.30 uur
13.00 - 17.00 uur
13.30 - 15.30 uur
14.00 - 16.30 uur
18.45 - 19.45 uur
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 22.00 uur
20.00 - 21.30 uur
21.00 - 23.00 uur

Vrijdag

07.30 - 19.00 uur
08.30 - 09.30 uur
			
13.00 - 16.30 uur
13.30 - 14.30 uur
17.30 - 20.30 uur
19.00 - 21.00 uur
20.00 - 22.30 uur
20.00 - 24.00 uur

Zaterdag

11.00 - 12.30 uur
11.30 - 12.30 uur

Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2+DCT+ 		
Trombose)
Biljartvereniging de Noordhoek
Bingo (2e maandag van de maand)
In de Boomtak menu
Damesgym Tijd en Wijlen
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		
Trombose)
Dansles Zumba, Dansschool Anneloes Filippo
Yoga
Dans en bewegen
Biljartvereniging het Blad
PC Restart
Moedergym
Contour de Twern ouderenadviseur
Kleuterdans Dansschool Anneloes Filippo
Balletschool Ja! Academy
Kunstclub (even weken)
Sportschool Le Granse, Aikido
Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
Platform wijkoverleg (laatste dinsdag v.d. maand)
Schilderclub de Boomtak
Biljartvereniging de Boomtak
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		
Trombose)
PC Consult
PC ReStart (voor de kleine beurs)
Biljartvereniging de Noordhoek
Volksdansen
Balletschool Ja! Academy
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Biljartvereniging ‘t Lapke (oneven weken)
Djembé
Sportschool Le Granse, Aiki-Ju-Jitsu
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		
Trombose)
Yoga
PC Restart
Schilderclub de Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag v.d.maand)
Pilatus
Damles TDV
Kroatische les voor volwassenen (even weken)
Sportschool Le Granse, Aikido
Tafeltennis

Lindepleinmarkt
Komen jullie ook op 15 juni?
De Lindepleinmarkt wordt zondag
15 juni het bruisende middelpunt
van de bomenbuurt. Gezellig samen
naar de rommelmarkt lekker buiten
zijn en wellicht nog snel een cadeau
voor vaderdag scoren.
We zijn er van 10.00 tot 16.00 uur.
Wij zijn er klaar voor!
Organisatie Lindepleinmarkt: Klaas
Sars, Pien van Welbergen, René
Terloo, Sylvia Stakenburg en Oulli
de Kort.

Ouder worden
Vindt u ouder worden geen feest.
Ik wel
Je bent 65 je bent vrij
Je kunt opstaan en naar bed gaan
wanneer je wilt
Je hebt alle tijd met de rollator naar
Intermezzo te gaan om een yoghurtijsje met kersen te eten
Je kunt recepten van de Allerhande
uitproberen en als u nog een oude
moeder hebt, bak dan eens een
cake of boterkoek Dat doe ik wel
Hebt u ook vrienden die ‘t hele land
doorreizen om jou een paar uurtjes
te bezoeken, omdat jij er niet naar
toe durft
Hebt u ook een vriend die tips geeft
met gedichten en zei dat ik over het
ouder worden maar eens iets positiefs moest schrijven
Hebt u ook zo’n zorgzame broers
Heeft u ook zulke charmante
schoonzussen
Heeft u ook zulke leuke neven en
nichten
Geniet u ook zo van het balkon met
de bloemetjes en met zon
Vindt u het ook zo leuk in een seniorenflat met mensen van uw leeftijd
Ik wel
Zo is ouders worden toch een feest
Ik vind van wel
Marije Ewals

Computerhulp nodig? Kom eens
langs bij PC Consult
Bij PC Consult kunt u elke woensdagochtend, van 10.00 tot 13.00 uur
terecht in wijkcentrum In De Boomtak met alle vragen over computers
en computerprogramma’s, zoals:
Windows XP, 7 en 8, Word, Excel, e-

Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + 		
13.00 - 17.00 uur
Trombose)
Biljartvereniging het Blad
Zondag
Koersbal
11.00 - 13.00 uur
Streetdance
			
Kinderdisco (1e vrijdag van de maand)
13.30 - 15.30 uur
Darten
15.30 - 17.30 uur
Lets Café (2e vrijdag van de maand)
18.00 - 20.00 uur
			

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Ju-Jitsu
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Redactie:
Piet Schlappi
Ton van Herel
Wout Klute
De wijkkrant is een uitgave
van Wijkraad de Noordhoek.
Verschijnt 10 maal per jaar.
Oplage 3250
Redactieadres:
Wijkcentrum “In de Boomtak”
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Tel: 5430920
Redactie wijkkrant:
indeboomtak@gmail.com
E-mail: info@indeboomtak.nl
W: www.stichtingnoordhoek.nl
Twitter: @wijk_Noordhoek
facebook.com/stichtingwijkraad.
noordhoek
Copysluiting:
27 juni 2014
mailen, internetten, social media (zo
als Twitter, LinkedIn en Facebook),
foto- en videobewerking, virusscanners en computeronderhoud. U
krijgt professioneel advies en uitleg
van Mila Makaren, die al jarenlange
ervaring heeft als docent, onder andere in Heerlen en St. Petersburg. U
betaalt hiervoor € 3,- per consult.
Dus, wilt u weten hoe u een brief
schrijft in Word, een e-mail verzendt,
hoe u de werkmap van het UWV
moet invullen, hoe u bankzaken
moet doen of hoe u uw computer of
laptop virus-vrij houdt? Elke woensdagmorgen kunt u terecht bij Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat
81 in Tilburg.
PC ReStart, een project van stichting Social Energy, is een laagdrempelige vraagbaak en reparatie
service op het gebied van computers en laptops, speciaal voor mensen met een hele kleine beurs. PC
ReStart elke dinsdag-, woensdagen donderdagmiddag geopend van
13.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum In
De Boomtak.
Paula Anguita, Stichting Social
Energy - PR en Communicatie

Repair Café (laatste zaterdag v/d maand)
Volksdansen koffie-instuif (1e zondag van de 		
maand)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatische gemeenschap (3e zondag van de 		
maand)

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

Geslaagde activiteit Sociaal Centrum!!!
Zondag 25 mei was het dan zo ver! Onze eerste grote activiteit voor
vooral de bewoners van onze wijk
Om 13.00 uur werden de eerste
gasten ontvangen met een kopje
koffie en een plak cake.
Langzaam stroomde de zaal met
een kleine 100 bezoekers vol. De
fototentoonstelling leverde ondertussen aardig wat gesprekstof op.

Om 13.30 uur heette Lau Geurts
van het Sociaal Centrum alle bezoekers van harte welkom en kreeg
Dhr. Van den Muijsenberg van het
Kesselsmuseum als eerste spreker
het woord. Met behulp van een
filmpje werden we meegenomen

naar het verleden. Het ontstaan, het
functioneren en het einde van een
bloeiende industrie werd op een
onderhoudende manier voor het
voetlicht gebracht.
Dankzij het enthousiasme en de
deskundigheid van Dhr. Van den
Muijsenberg werden de toehoorders 45 minuten lang geboeid.
Bijzondere bomen
Om 14.30 uur was het tijd om te

Op het terrein van van Gend en
Loos werden we nog verrast door
een act van studenten van het ROC
die op treffende wijze het verhaal
van Marietje Kessels uitbeeldden
(inderdaad de dochter van eerder
genoemde familie Kessels).
Het was een interessante wandeling die toch zeker 1.5 uur duurde.
Gelukkig was het stralend weer,
maar toch was het zeker voor de
mensen op leeftijd en met een rollator een hele tocht.
Ook al omdat er aardig wat hindernissen in het terrein genomen
moesten worden.
Ontwikkelingsproces
Omdat de wandeling in de tijd uitgelopen was, waren we later dan
gepland terug in In de Boomtak.
Na een verfrissend drankje kreeg
Dorith van Gestel, betrokken bij
het ontwikkelingsproces, het woord
over de nieuwe plannen en ideeën
rond het van Gend en Loos terrein.
Er ligt wel al een voorstel voor een
plan, maar ideeën en suggesties
voor de invulling van het stadspark
zijn nog altijd van harte welkom.
Evenals mensen die in de diverse
werkgroepen hun steentje willen
bijdragen.
Tegen 17.00 uur werd de dag
afgesloten door Lau Geurts met
een woordje waarin hij alle gasten
bedankte voor hun enthousiaste
deelname, de sprekers een flesje
wijn of een bloemetje kregen, de
vrijwilligers en de studenten een
”Merci” voor hun inzet. Tot slot werden de Wijkraad en ‘In de Boomtak’
nog bedankt voor hun materiële en
financiële ondersteuning waardoor
deze middag mogelijk werd gemaakt.
Bedankt
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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

gaan wandelen door de buurt naar
het van Gend en Loos terrein onder
leiding van Bram van Beurden, medewerker van de Stichting Stadsbomen.
Bram wees de toehoorders op verschillende bijzondere bomen en
planten en de zorg die we nodig
hebben om dit voor onze buurt en
voor heel Tilburg te kunnen behouden.

P e r s o n a l

Achteraf kregen we nog veel enthousiaste reacties en de vraag
wanneer we weer zo’n leuke activiteit gaan organiseren. Hiervoor
gaan we zeker ons best doen, want
wij hebben de smaak te pakken!
Iedereen hartelijk bedankt voor de
deelname en de inzet!
Namens de werkgroepleden Joris
Schlappi, Roland Samuels, Nicole
Appels, Petra Schreuder, Lidy van
Ham, Wil de Rooij, Marjolein Duif,
Grace van Beers, Peter Knoope en
Lau Geurts.

H e a l t h

T O TA A L

C e n t e r

V I TA A L

Fysiotherapie Fitness onder begeleiding Bedrijfsfitness Arbeidsre-integratie Schoonheidssalon Noordhoekring 328 | Tilburg | www.totaal-vitaal.nl | 013 5355056

Pes Bonitos Voetverzorging in Tilburg Kinderdagverblijf De Kleine Boom
Voeten hebben het moeilijk en worden vaak verwaarloosd. Ga maar
eens bij u zelf na hoe lang u per dag
op uw voeten staat en ze gebruikt
om u te verplaatsen. Om van het
gewicht dat ze moeten dragen nog
maar niet te spreken.
Daarom als u wilt dat uw onderdanen hun werk goed blijven doen is
het advies om deze regelmatig goed
te verzorgen.

06-45354472 voor het maken van
een afspraak.
Zij heeft persoonlijk contact, belangstelling voor haar klanten en een
goed advies en behandeling hoog in
het vaandel staan.
Vooral voor mensen met diabetes en
reuma is de kans op voetproblemen
groot. Daarom is een bezoek aan
een gespecialiseerd pedicure beter

Op 3 juni 2013 heeft Ellen van Horssen dit kleinschalige kinderdagverblijf geopend in het gebouw van ons
Buurthuis In de Boomtak, maar met
een eigen beveiligde ingang. Voor
informatie kunt u haar bereiken op
tel.: 06-27516568.
Hebt u kinderopvang nodig dan
hoeft u niet ver te zoeken en bent u
bij hun aan het goede adres.
Haar vaste medewerkster is Cilia
van Esch met daarnaast nog een invalkracht. Zij zijn allen geschoold en
voldoen aan alle wettelijke eisen. Dit
bleek ook uit het inspectie bezoek
wat zij in maart j.l. hebben gehad.
De naam is ontstaan uit een combinatie van factoren nl. de Boomstraat,
de Boomtak, opvang van kleine
kinderen, het kleinschalig zijn, maar
ook de groei en ontwikkeling van
kinderen zit erin verwerkt.

Pes Bonitos betekent: “mooie
voeten “.
Deze salon bevindt zich aan de
Noordhoekring 328, tegenover het
kerkhof in het gebouw waar ook Personal Health Center Totaal Vitaal is
gevestigd.
Eigenaresse Rose Ramos Selmeijer
is gediplomeerd pedicure KPR geregistreerd en aangesloten bij Provoet, de landelijke organisatie voor
voetverzorgers.
In 2011 is ze door de vorige eigenaresse als invalkracht voor
een maand gevraagd, maar het
werden er uiteindelijk tien. Diezelfde
eigenaresse stopte ermee en hierdoor heeft Rose deze salon in 2013
overgenomen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is ze hier
werkzaam en te bereiken op tel.:

en soms noodzakelijk.
Rose heeft beide aantekeningen om
mensen met deze problemen te behandelen.
Daarnaast heeft ze het certificaat
schimmeldiagnostiek in haar bezit,
want een schimmelinfectie blijkt
nooit vanzelf te genezen.
Iedereen is van harte welkom, maar
ouderen hebben een speciale plek
in haar hart en omgekeerd waarderen zij Rose enorm vooral om
haar vrolijke en warme uitstraling en
haar professionele behandeling.

Het ziet er van binnen knus, gezellig,
schoon en vrolijk uit. Ze hebben een
aparte slaapruimte met zes bedden
en een afgeschermde buitenspeelplaats.
Zij verzorgen kinderen vanaf 0 t/m
4 jaar met een maximum van 12
kinderen per dag en kijken speciaal
naar de individuele behoeften van
ieder kind.

De openingstijden zijn van maandag
t/m vrijdag van 07.30- 18.30 uur. Het
hele jaar door met uitzondering van
de feestdagen zoals b.v. Kerstmis.
Hoe kan zo’n dagopvang er nu uit
zien ?
De kinderen komen ’s morgens
tussen half 8 en 9 uur binnen met
een overdracht van de ouders. Ze
mogen tot half 10 zelf spelen, want
dan gaan ze gezamenlijk fruit eten
en wat drinken. Hierna volgt, als de
kinderen er aan toe zijn, een taal-activiteit of kan er geknutseld worden.
Vanaf ongeveer half 12 gaan de
oudere kinderen lunchen. In overleg
met de ouders wordt bepaald of zij
nog een slaapje nodig hebben.
De kinderen kunnen zelf spelen
en krijgen persoonlijke begeleiding
waar nodig.
Tussen half 3 en 3 uur hebben ze
een drinkpauze en vanaf half 5 kunnen de kinderen worden opgehaald.
Dit alles in overleg met de ouders
natuurlijk.
Alles hangt natuurlijk af van de samenstelling van de groep op die
dag.
Al met al het is goed toeven voor
de kleintjes onder ons in De Kleine
Boom.

Het is raadzaam enkele keren per
jaar, ook als er geen voetklachten
zijn, naar een pedicure te gaan.
Voorkomen is beter dan genezen.
Uw voeten hebben dit door al het
zware werk dat ze dagelijks moeten
verrichten zeker wel verdiend.

Rose Ramos Sellmeijer

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

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.
Lew!Ef!Lmfjof!Cppn!¦!Cppntusbbu!92!¦!6149!HQ!Ujmcvsh!¦!17!.!386!276!79!¦!leweflmfjofcppnAhnbjm/dpn!¦!xxx/leweflmfjofcppn/om

Definitief ontharen

Nu ook Lignativa. Hét eiwit dieet!
Bredaseweg 94A Tilburg. Tel. (013) 5439028 - Info: www. artinails-beauty.nl

‘Mijn vader was de laatste loonwever
van Tilburg’
‘Mijn naam is Karel van Hest, ik ben 86 jaar en kleermaker van
beroep. In de loop der jaren heb ik een verzameling opgebouwd
van meer dan 1000 meest geweven verschillende etiketten. Ik
heb die in 3 mappen op alphabet in geplakt en ben op diverse
verzamelbeurzen geweest en nooit zo`n verzameling gezien.’
Zo luidt het begin van één van de
mailtjes die bij ons binnenkwamen
na onze oproep aan lezers die
graag met hun hobby of verzameling in de wijkkrant willen staan. Het
mailtje maakte direct nieuwsgierig.
En niet lang daarna maakte ik ken-

“Mijn eigen vader, Piet van Hest,
was de laatste loonwever van Tilburg”, vervolgt hij. En vertelt dat
hij wel eens op het stadshuis een
discussie heeft gehad over wie nou
de laatste thuiswever van Tilburg
moet zijn geweest. “In een boekje

nis met Karel van Hest die samen
met zijn vrouw Joke in alle tevredenheid aan de Hart van Brabantlaan woont.
Wie in gesprek komt met Karel, kan
gerust een uur of drie, vier uittrekken, want de geboren en getogen
Tilburger zit vol verhalen en kan ze
nog mooi vertellen ook. En wil je
ook nog een stukje muziek horen,
Karel gaat met plezier achter zijn
Hammonds orgel zitten.

over Tilburg hebben ze het over
Frans van Geloven. Iemand van het
archief vroeg: stonden die weefgetouwen bij jullie binnen of achter
het huis? Achter, zei ik, in een fabriekske. Nou, dan waren ze bij jullie
geen thuiswever, zei hij.”
Karel laat een mooie foto zien
waarop zijn vader staat achter een
weefgetouw. “Hij werkte voor L. E.
van den Bergh, Janssens-de Horion
en Van Spaendonck. Drie weefgetouwen haddden we thuis... Als
kind moesten wij meehelpen met
kam en riet rijgen.”

Karel I en Karel II
Van Hest werd in 1928 geboren
in wat toen nog de Zuidoosterdwarsstraat heette en nu de
Goudenregenstraat. In de parochie
Loven dus. “Ik ben een van de 13
kinderen, van wie er twee als baby
gestorven zijn”, vertelt hij. “Eentje
heette ook Karel, die kwam vóór
mij. Ome Remie Villevoye zei me
ooit: ‘Ben maar blij dat ge Karel II
bent, want als ge Karel I waart geweest waarde de sigaar geweest!’ ge had toen Karel I-sigaren, hé....
Ik ben genoemd naar mijn grootvader aan moederszijde, Charles
Storimans, die aannemer was.”

Kleermaker
Na de lagere school ging hij naar
de ULO, de ‘handelsschool’ van de
fraters in de Leo XIII-straat. Maar
niet voor lang, want Karel mocht
dan een heldere kop hebben - en
die heeft hij nog steeds - voor studeren was hij niet in de wieg gelegd.
Zijn zeven zusters wezen hem als
het ware de weg: “Die waren allemaal naaister, zodoende ben ik
kleermaker geworden - dat vond ik
leuk.”
Hij ging in de leer bij kleermakerij

Van Pelt-Hamers. “Zo heb ik ook
Bart van Pelt leren kennen, de bekende socialist, die was de voogd
van de kinderen van dat gezin.”
Daarna volgden acht leerjaren bij
Sjef Rijs in de Zwijsenstraat. “En
toen kwam de klad in de maatkleding.” Voor hem reden om zijn heil
te zoeken in de confectie industrie
. En zo vond hij in 1952 emplooi
bij de Zuid-Nederlandsche Kleding
Fabriek in de Stedekestraat, beter
bekend als ‘De Zuid’.
Het betreffende gebouw bestaat
nog steeds, heeft lange tijd dienst
gedaan als moskee, maar staat
momenteel leeg. Aan de straatzijde
ziet men nog een mooi mozaïek
van Jan Dijker. “Het personeel heeft
dat cadeau gedaan aan de directie
bij het 50-jarig bestaan”, zegt Karel.
Hij wordt weer kwaad als hij denkt
aan de lauwe reacties die hij bij
het Textielmuseum en het gemeentearchief kreeg voor zijn pleidooi,
het kunstwerk veilig te stellen. “In
het Textielmuseum hebben ze
geen belangstelling voor confectie
- terwijl daar toch ook meer dan duizend Tilburgse mannen en vrouwen
gewerkt hebben!”
Hoe het begon

Terug naar zijn jaren bij ‘De Zuid’
Hier leerde hij ook Joke van Hal
kennen, zijn toekomstige vrouw.
Zij speelde een niet onbelangrijke
rol bij de totstandkoming van zijn
bijzondere collectie kledingmerketiketten.
Karel: “Op een dag had de zoon
van onze directeur het over geweven etiketten en dat het hem leuk
leek die te gaan verzamelen. Nou,
tussen de middag ben ik meteen
langs Joke gegaan die toen op het
kantoor werkte en die heeft me een
stel etiketten gegeven.” Zo was hij
de directeurszoon te snel af.
Goed, zo begon het dus. Maar hoe

aan nieuwe exemplaren te komen?
Eerlijk is eerlijk, soms bewandelde
hij ietwat ondeugende wegen. Zo
nam hij wel eens een schaartje mee
naar de dansclub om onverhoeds
zijn slag te slaan in de garderobe...
Unieke collectie
In de loop van de jaren - waarin
hij liefst 16 bazen versleet en acht
bedrijfssluitingen meenmaakte met
alle ellende van dien - bouwde
Karel van Hest zijn collectie verder
uit. Voornamelijk via ruilbeurzen
al wist hij ook via internet het een
en ander op de kop te tikken. “Het
zijn er al meer dan duizend en de
meeste zijn geweven.” Hij heeft ze
op alfabetische volgorde met dubbelzijdig plakband bevestigd in drie
ringmappen. Er zitten prachtige exemplaren bij, voor het leeuwendeel
afkomstig uit confectie-ateliers die
al lang verdwenen zijn.
Ja, waarom verzamelt hij deze etiketten... Een lastige vraag. “Omdat
het bij jouw kleermakersberoep
hoort”, helpt zijn vrouw Joke. “Ja”,
zegt hij. “Maar ik vind ze ook gewoon mooi.”
En straks, gaat dan de verzamel-

ing naar één van de drie kinderen
of zeven kleinkinderen? Of heeft
hij een andere bestemming in
gedachten? “Het gaat naar de
kinderen en die moeten het niet
afgeven, want het is een unieke
collectie, hè. Ik ben nooit iemand
tegengekomen die ook zo’n verzameling heeft.”
Kent u ook iemand die het leuk
vindt met zijn of haar hobby of
verzameling in de wijkkrant te
staan? Of bent u zelf een goede
kandidaat? Stuur dan een mailtje
naar joep@eijkens.nl o.v.v.

‘hobby’.

Joep Eijkens tekst en fotografie

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

Passie of hobby
Dat is wat het leven interessant kan maken. Ze zeggen wel eens:
maak er wat van. Nou als je het mij vraagt heeft hij dat wel gedaan.
Wie? Nou, ik zal hem aan u voorstellen.
Het begint met een redactievergadering van deze krant: heb jij zin en
tijd om eens contact op te nemen
met: en dan volgt er een naam.
In al je onwetendheid zeg je al snel
ja. Er wordt een site genoemd en
thuis ga je daar eens op kijken. En
dan val je van de ene verbazing in
de andere. Man man, wat een inzet,

iets in Nederland op de kaart zetten
wat er eerst helemaal niet was, en
daar dan 47 jaar mee doorgaan.
Ik denk dat ik u, lezer, wel genoeg
heb laten raden.
Hier dan de ontknoping.
De muzieksoort heet Reggae en
de man, ik zal u zijn naam geven in
kapitalen want dat heeft hij volgens
mij wel verdiend na al die jaren:
THEO VAN BIJNEN www.theovanbijnen.nl, kijk er eens op als u tijd
hebt.
Het begin is een mailtje en dan nog
een en dan probeer je een afspraak
te maken. Er wordt een datum
verstuurd maar dat gaat niet want
dan is hij jarig. Ben inmiddels in het
bezit van zijn telefoonnummer, dus
bellen. Dat gaat goed, er klinkt een

vriendelijke stem en de afspraak is
snel gemaakt. Ik mag op visite komen en er wordt ook koffie beloofd,
dus wat kan er nog fout gaan. Hij
doet de deur open met een vriendelijke glimlach en het ijs is snel
gebroken. Daar staat een man die
al wel het een en ander heeft meegemaakt, maar wie heeft dat niet op

deze leeftijd.
Een markante kop, het begin van
een baardje. Je praat samen over
hoe het is begonnen en waar je
vandaan komt. Zoveel verschil is
er niet. Vader melkboer, moeder
huisvrouw, omgeving Trompstraat,
hard werken, pa veel uren maken,
moeder stukken stoppen voor de
fabriek.
U weet wel, hard werken, weinig
verdienen, zo ging dat in die tijd.
Wel geluk gehad, gezegend met
een goed stel hersens. Heel bijzonder in die tijd: de H.B.S.- A. gedaan.
Vele jaren bij de gemeente gewerkt
en nu met pensioen, al vele jaren.
Zo te zien goed gezond.
Geboren in 1947, tel zelf maar uit.
Hobby`s heel veel: fotograferen,
(pas een nieuwe camera gekocht,

Tel. 06-51234467

mooi apparaat hoor), stripboeken
en magazines, kasten vol. Foto`s
en negatieven: ook hetzelfde
verhaal, elpees meters dik, van
hemzelf, maar ook van zijn vader
heeft-ie ze bewaard. Zonde om weg
te doen.
En nou komt zijn passie: Reggaemuziek. Drieëndertigduizend titels
opgeslagen op cd`s, maar ook cassettebanden en weet ik wat er nog
meer aan muziekdragers zijn. Maar
dat oude spul is hij aan het digitaliseren, en dat neemt wel wat tijd in
beslag, maar hij blijft optimistisch.
Dan heeft hij ook nog op maandagavond een Reggae-programma bij
Salto Radio in Amsterdam. Computers hebben ook een functie in
zijn leven dus die heeft hij ook drie.
Er staat er overal wel een. Dus u
ziet wel: een druk man. Maar ja,
hoe kan het ook anders met zulke
ouders, best wel artistiek hoor.
Aan de muur portretten van zijn
ouders door pa geschilderd, en
goed hoor, heel mooi! En er is ook
een familiewapen, door een oom
gesneden in hout, hoog reliëf. Ook
heel knap.
De familiegeschiedenis is uitgezocht door een pater in een
klooster. Dus u ziet wel: creatieve
mensen, maar vooral mensen met
een wil en een passie voor het
leven en daar is Theo een bijzonder
voorbeeld van. Het is en was een
genoegen om deze bijzondere man
te mogen ontmoeten en mijn wens
is dat hij nog lang door kan gaan
met dat wat hij zo graag doet en
natuurlijk in goede gezondheid.
Beste Theo, bedankt het was me
een genoegen.
Hein.

Het Sociaal Centrum
is op zoek naar:
Het Sociaal Centrum krijgt naar ons
idee steeds “meer gezicht” en dat
is natuurlijk een gunstige ontwikkeling. Wij willen dan ook nu en de
toekomst ons duidelijk neerzetten
en herkenbaar zijn voor iedereen.
Daarom dan ook een oproep aan u!
Wie heeft er interesse om, samen
met ons mee te denken, aan het
ontwerp voor een nieuw, herkenbaar logo voor het Sociaal Centrum?
Misschien heeft u creatieve ideeën,
of heeft u beroepsmatig te maken
(gehad) met het ontwerpen van logo’s….
Zo ja, twijfel dan niet we zien graag
uw creatieve inbreng tegemoet !!
Graag uw reacties voor 30 juni a.s.
Tel: 013-5430920.
Dit is het algemene telefoonnummer van In de Boomtak.
Vraag dan naar een medewerker
van de werkgroep Sociaal Centrum.
Mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep;
Wil de Rooij - Nicole Appels

Nog op zoek naar een leuke zomervakantie?

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

Sociaal Centrum: Bemiddeling vraag
en aanbod!
Zoals inmiddels bekend wil het
Sociaal Centrum wijkbewoners die
voor andere wijkbewoners iets willen doen, in contact brengen met
mensen die juist iets nodig hebben.
Dat kan op allerlei gebieden zijn,
een klusje, een boodschap, iets in
de tuin, naaiwerk, maar ook gezelschap, een praatje, samen naar het
ziekenhuis, en ga zo maar door.

Ruime zaal beschikbaar voor
feesten, vergaderingen,
workshops e.d.
Noordstraat 51, 5038EG
Tilburg. Tel. 013-5445016
www.boulevard-cafe.nl

Elke 2e donderdag van de maand.................Boulevard Buzzz
Houd je van spelletjes en wil je graag je kennis testen? Quiz dan mee bij Boulevard
Buzzz. Een leuke, laagdrempelige, multimediale varia quiz die gespeeld wordt met
echte stemkastjes. Je kunt zowel alleen als in groepjes deelnemen.
Donderdag 10 juli 2014. Aanvang 20.00 uur. Euro 2,50 p.p.

WK BRASIL!!!
Alle wedstrijden op groot scherm. Elke wedstrijd van Nederland op 2 grote schermen!
Speciale actie tijdens de wedstrijden van Oranje:
Bier en fris: Euro 1,50 - wijn: Euro 2,50 - Pitcher bier: Euro 9.- (1.5 ltr)

Stichting Social Energy
genomineerd: DUS STEM
Stichting Social Energy is
uitgekozen als één van de drie
genomineerde organisaties
die in aanmerking komt om
uitgeroepen te worden tot vrijwilligersorganisatie van het
jaar 2014.
Of Social Energy, dat U wellicht kent van het Repair Café
en PCReStart in wijkcentrum
In De Boomtak, deze zeer gewaardeerde prijs in de wacht
gaat slepen, is aan de inwoners van Tilburg, BerkelEnschot en Udenhout, want alle
inwoners van de gemeente
Tilburg mogen stemmen, via
de website van ContourdeTwern.
Bent u in de laatste tweeënhalf jaar ook geholpen met
een reparatie bij het Repair
Café? Heeft u hulp gehad met
uw computer bij PC ReStart?
Of misschien heeft u wel ge-

noten van onze Energy Garden bij Amarant Tongerlose
Hoef?
Het zijn allemaal projecten
van Social Energy die volledig
door ruim 60 vrijwilligers en
zonder subsidie van de overheid gerealiseerd zijn.
U heeft nu tot en met 16
juni de gelegenheid om uw
waardering kenbaar te maken, door op ons te stemmen
via de website van ContourdeTwern.
www.contourdetwern.nl

We hebben inmiddels een aardige
lijst van mensen die zich hiervoor
aangemeld hebben.
De medewerkers van het Sociaal
Centrum willen hier een bemiddelende rol in spelen, zodat vraag en
aanbod bij elkaar komen. We doen
dat het liefst in een direct contact
van mens tot mens.

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

Ook zal er vanaf nu tijdens het
maandelijks Repair-Café een kraam
zijn, waarbij U zich ook aan kunt
melden, en kunt overleggen over
uw wensen. Het eerstvolgende
Repair-Café is 28 juni 2014.
We hopen op deze manier een
goed aanbod te doen, waar veel
mensen gebruik van kunnen maken!!

Hart van Brabantpark, een tussenstand
Het Hart van Brabantpark moet er
komen, daar zijn meerdere partijen
van overtuigd.
In de zeer drukke periode in de
laatste maanden van vorig jaar en
de eerste maand van dit jaar waren
we met vele anderen bezig het plan
te beschrijven en het park op hoofdlijnen te ontwerpen.
Dat was een leuke tijd, een tijd die
energie gaf. De maanden daarna
was een periode van afwachten en
spanning. Spanning vanuit de onzekerheid of we door kunnen gaan
met de ontwikkeling van het park
en of we de volgende stap kunnen
zetten.
Spanning ook over hoe de stad,
waaronder de bewoners van de
naastliggende wijken, op het plan
zou reageren. En afwachten tot
de gemeente een beslissing zou
nemen.
Wachten tot er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college
van B&W zouden aantreden. Omdat zij gaan beslissen of het Hart
van Brabant park er gaat komen.
De spanning nam af toen de bewoners op de beide informatieavonden
vrijwel unaniem instemden met het
plan van het park en omdat veel
partijen in de stad positief reageerden op het plan.
Wel met kanttekeningen op een
aantal gebieden, zoals veiligheid en
het groene karakter van het park,
maar dat zijn waardevolle signalen
waarover we met hen in gesprek
gaan bij de verdere uitwerking.

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

Daarom hebben wij in ons overleg
van woensdag 28 mei j.l. besloten
om vanaf nu iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in
de Boomtak een inloop te organiseren.
Er zijn dan mensen van het Sociaal
Centrum aanwezig, bij wie u uw
vraag of aanbod kwijt kunt.

De spanning werd ook minder toen
bleek dat in het coalitie-akkoord de
opmerking was opgenomen dat de
bestemming van het VGL-terrein
definitief ‘groen en leisure’ wordt.
En daar past het concept van het
Hart van Brabant park heel goed in!
De spanning werd nog minder na
de gesprekken met de nieuwe
raadsfracties, die we de afgelopen
weken hebben gevoerd, toen bleek
dat de meeste fracties positief
staan tegenover ons plan en de
actieve rol van de burgers en organisaties bij de realisatie er van.
Nu is het afwachten.
Afwachten of en zo ja, wanneer de
gemeente er voor kiest om samen
met ons het plan verder uit te gaan
werken.
Daarop vooruit lopend zijn we, de
initiatiefgroep en de wijkraden van
de wijk Noordhoek en de wijk Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt, een
stichting Hart van Brabant park aan
het oprichten om als gesprekspartner voor de gemeente te dienen.
Als de gemeente er voor kiest om
met ons als gesprekspartner verder
te gaan, kunnen we stappen gaan
zetten om in samenspraak met
de gemeente en met burgers en
organisaties uit Tilburg en de omliggende regio het park definitief vorm
te geven en te realiseren.
Langzamerhand wordt ‘ons’ park
steeds meer werkelijkheid.
Stichting Hart van Brabant park i.o.
Voor meer informatie:
info@leokock.nl

Krillis en Nillis 3B Opa en Oma
Wat zie jij er blij uit, zeker iets
gewonnen in de lotto? Nee!!! ik heb
ander goed nieuws.
Zo laat eens horen. Nou je weet wel
het buurthuis. Jaaa wat is nou weer
met het buurthuis. Laat me dan ook
eens uitpraten lummel.
Ok. Het is al goed vertel. Het
bestuur heeft wat slimme mensen
benaderd. Dus ze zijn niet bij jou
geweest. Val dood! met jou praat
ik niet meer. Ga zitten man het is
maar een geintje
Ze hebben het volgend bedacht,
ze gaan een coöperatie beginnen
en dan kun je stukken kopen ter
waarde van € 100,00.
En iedereen uit de wijk kan mee
doen. Dus ik ook? Ja hoor jij ook.
En hoe lang is de looptijd dan? Ze
hebben het allemaal uitgelegd. Ben
jij daar dan ook bij geweest. Jaaaa
natuurlijk Nou moet ik nou vertellen
of niet.
Ja vertel maar hoe gaat dat dan.

Je wist het al wel, maar toch.
Als de telefoon gaat, wat een
vreugde.
En dan maakt het niet uit wat het
is, een jongen of een meisje, als
het maar gezond is. En na verloop
van tijd is het moment daar dat je
mag gaan oppassen, heel het huis
wordt verbouwd want er moet een
box staan en een ruimte voor een
kinderbedje.
En als hij of zij de eerst keer komt
logeren ook plaats voor een kinderwagen, want er moet wel gewandeld worden door de ape trotse opa
en oma!
En dan begint het, ze komt thuis na
het wandelen, en je vraagt: was het
leuk? Ja hoor heel leuk, maar die
stoepen zijn zo smal en er staan
overal auto`s op de stoep en er
groeien takken uit tuinen over de
stoep heen en heel veel tegels liggen ongelijk, dat daar de gemeente
niks aan doet!

Ok. Ik zal het vertellen maar jij houd
je mond dicht, begrepen!
Het gaat zo: je koopt stukken op
nummer met een waarde van
€ 100.00 en die hebben een looptijd
van vijftien jaar.
En op die stukken betalen ze
een rente van drie procent.
He! dat is meer dan ik bij de bank
krijg. Ja en nu komt het mooiste, na
vijf jaar trekt de notaris tien procent
van alle verkochte nummers en die
krijgen hun ingelegde geld terug,
goed hè.
Ja hartstikke goed, maar tegen die
tijd dat ik uit geloot word ben ik al
lang dood en begraven. Ja dat is
met mij net zo. Dus? Wij doen het
volgende, we kopen de stukken en
laten die op naam van de kinderen
zetten.
Gij bent een gehaaid menneke.
Dacht het wel. En waar moet ik
zijn? Dus ge doet ook mee? Jaaa
waar moet ik zijn? In het buurthuis
knoest. Nou tot morgen, houdoe.

Wat een ellende! Weet je wat, stuur
een mailtje naar de gemeente. Ja
dag, moet ik dat doen? Ja waarom
niet?
Omdat jij altijd gaat biljarten, en dan
kan ik voor dat klein prulleke zorgen, het is goed met jou, doe ook
maar eens iets!
Je knikt braaf ja, verstuurt een
mailtje naar de gemeente, en die
mensen met die overhangende
takken uit hun tuin hoop ik op deze
manier te bereiken.
Je moet wat als opa.
Dus voor iedereen met een tuin
waarvan de takken over de straat
heen groeien, doe er a.u.b. iets
aan, het is maar een kleine moeite
en u doet er een hele boel mensen
een groot plezier mee. En o ja, auto
bezitter, probeer een beetje rekening te houden met voetgangers
vooral die met kinderwagens en
rollators en invalidewagens

Wortel

Wortel

Fotografie-cursus in de Boomtak
positie. Foto bewerkingstechnieken. Thema’s: o.a.: close-up,
object, portret, architectuur, landschap, natuur, straat, zwart/wit
– afhankelijk van de voorkeur van
deelnemers. Ontdek de mogelijkheden van een goed fotoboek en/of
fotopresentatie.

Wil je betere foto’s leren maken?
Wil je beter met je digitale camera/
spiegelreflex kunnen fotograferen?
Bij deze cursus krijg je de technieken van fotografie, en leer je een
eigen stijl ontwikkelen.
Bij elke bijeenkomst wordt er
aandacht besteed aan eigen werk
(weekopdrachten zelf foto’s maken)
daarnaast wordt er elke week ook
aandacht besteed aan technieken
zoals: compositie, camera, thema’s, fotobewerking.
Wil je meer weten? Bel een van de
cursusleiders: Michaël Molenaar
(06 51561095) of Chris Oomes
(06 50854803).

Cursusavonden in de Boomtak.
Data: 11 juni, 25 juni en 9 juli. En 3
bijeenkomsten na de zomervakantie (data in overleg).
Kosten: 75 euro per deelnemer
voor 6 bijeenkomsten van 3 uur.
Cursusleiders. Michaël Molenaar
(06 51561095) en Chris Oomes
(06 50854803).
Facebook:
www.facebook.com/fotoinspiratie

Cursusinhoud.
Cameratechniek, belichting, com-

“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.

Bijvoorbaat mijn dank, een blije opa
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

