
Deze	wijkkrant	De	Noordhoek	belandt	
later	in	uw	brievenbus	dan	u	gewend	
bent.	De	redactie	heeft	de	maand	
september	gebruikt	om	de	ver-
trouwde	wijkkrant	flink	te	reviseren.	
De	belangrijkste	veranderingen	zijn	
direct	zichtbaar:	volledig	in	kleur	en	
het	kleinere	formaat.	Tegelijkertijd	is	
de	hele	opmaak	veranderd.	

Al decennia lang maakt een team van 
vrijwilligers de wijkkrant voor de Noord-
hoek en sinds de verzelfstandiging van 
het wijkcentrum gebeurt dit ook geheel 
uit eigen inkomsten. Met andere woor-
den: de inkomsten van adverteerders en 

Nieuwe	vormgeving,	vertrouwde	krant

Hausse	aan	woninginbraken,	verdachte	op	heterdaad	gearresteerd
Voor	veel	buurtbewoners	was	het	
een	zure	terugkomst	van	vakantie.	In	
de	rustige	zomerweken	bleek	in	veel	
woningen	in	de	Noordhoek	inge-
broken	te	zijn.	Verschillende	bewo-
ners	van	met	name	de	Boomstraat,	
Eikstraat	en	Missionarisstraat	zijn	
slachtoffer	geworden	van	een	gele-
genheidsdief.	Inmiddels	zit	een	ver-
dachte	vast	dankzij	aanwijzingen	van	
buurtbewoners.	De	golf	aan	inbraken	
lijkt	hiermee	voorbij.	

Volgens wijkagent Erwin van Erve ging 
het waarschijnlijk telkens om de zelfde 
dader, die op identieke wijze te werk 
ging. ‘Via de achterzijde over de muur 
klimmen, klepraampje openbreken, en 
naar binnen,’ legt Van Erve uit. Een 
gelegenheidsdief die gebruik maakt van 
gebrekkige beveiliging en afwezigheid 
van de bewoners. De agent meldt dat 
de verdachte onlangs op heterdaad is 
betrapt dankzij oplettendheid van buurt-
bewoners. De materiële buit was vaak 
beperkt, los van de emotionele schade.
Gemeente en politie reageerden in de 

sponsoren moeten de druk- en bezorg-
kosten dekken. De drukker van de krant 
is overigens ongewijzigd gebleven: 
Koninklijke Drukkerij Em De Jong, uit 
Baarle-Nassau. Wij zien uit naar een 
verlengde prettige samenwerking.
Wat ook onveranderd blijft, is de func-
tie van de wijkkrant: de belangrijkste 
spreekbuis voor en door de Noordhoek 
en haar bewoners. Alles wat dicht bij 
huis gebeurt en de ruim 5000 inwoners 
van onze wijk direct raakt, leest u in 
deze krant. Daarnaast informeren wij u 
over de activiteiten in ons eigen wijk-
centrum In de Boomtak en over andere 
wetenswaardigheden. 

Al jarenlang heeft de wijk een eigen 
site waar, naast nieuws, ook praktische 
informatie te vinden is. Actueel nieuws 
en belangrijke informatie vindt u op 
deze website:
www.stichtingnoordhoek.nl 

Met de nieuwe vormgeving is de fre-
quentie van de wijkkrant aangepast. 
Voortaan willen we acht keer per sei-
zoen verschijnen waarbij een omvang 
van 12 pagina’s het streven is. Hiervoor 
is natuurlijk alle hulp van buurtbewoners 
van harte welkom. Redactionele stuk-
ken en vragen kunt u sturen naar dit 
adres:  indeboomtak@gmail.com

zomerperiode direct op de piek aan 
inbraken. Eind augustus organiseerden 
zij verschillende informatiebijeenkom-
sten in de wijk waarbij buurtpreventie, 
gemeente en politie vertelden hoe 
woningen het best beveiligd kunnen 
worden. Donders Security bood hier-
bij op initiatief van de gemeente gratis 
veiligheidscontrole aan. Een medewer-
ker van het bedrijf komt dan vrijblijvend 
langs om het bestaande hang- en sluit-
werk te controleren. 

Buurtpreventie
Wijkagent Erwin van Erve biedt aan om 
een buurtpreventieteam op te richten. 
Hierbij wordt onder begeleiding van 
de gemeente een team van vrijwillige 
buurtbewoners geformeerd dat, na een 
instructie, preventief kan gaan patrouil-
leren door de wijk. Extra ogen en oren 
voor de politie als het ware. Mocht er 
zich een inbraak voordoen dan is het 
uiteraard de politie die in actie komt. In 
verschillende wijken in Tilburg zijn buurt-
preventieteams actief en dit heeft vaak 
goede resultaten. 

Meer informatie: Donders Security,
Besterdring 38, Tilburg
www.donderdersecurity.nl
013 – 583 9090

Informatie over buurtpreventie is te 
vinden op de site van de gemeente 
Tilburg www.tilburg.nl/veiligheid 
Aanmelden kan volgens die site bij de 
wijkagent Erwin van Erve.
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Openingstijden: maandag tot en met 
vrijdag van 08.00 – 24.00 uur

Maandag 
07.30 – 19.00 Kinderdagverblijf De    
     Kleine Boom
08.30 – 09.30  Prikpost Diagnostiek   
  Brabant (Lijn2 + DCT +  
  Trombose)
13.00 – 17.00 Biljartvereniging De   
  Noordhoek
14.00 – 16.30 Bingo (2e maandag van  
  de maand)
17.00 – 19.00 In De Boomtak Menu
18.00 – 19.15 Dutch Celtic dance aca 
  demy
19.30 – 20.30 Damesgym Bij Tijd en  
  Wijlen
Dinsdag	
07.30 – 19.00 Kinderdagverblijf De   
  Kleine Boom
08.30 – 09.30 Prikpost Diagnostiek   
  Brabant (Lijn2 + DCT +  
  Trombose)
09.15 – 10.15 Dansles, Zumba, Dans 
  school Anneloes Filippo
09.30 – 10.30 Yoga
11.15 – 12.15 Dans en Bewegen
13.00 – 17.00 Biljartvereniging Het Blad
14.00 – 15.00 Moedergym
14.30 – 16.00 ContourdeTwern, Oude 
  renadviseur
15.30 – 16.15 Dansles, Kleuterdans,  
  Dansschool Anneloes  
  Filippo
18.30 – 20.00 Balletschool Ja! Acade 
  my
19.30 – 21.30 Kunstclub (even weken)
20.00 – 23.30 Biljartvereniging De   
  Boomtak
20.00 – 22.00 Wijkraad (2e dinsdag van  
  de maand)
20.00 – 22.00 Platform wijkoverleg   
  (laatste dinsdag van de  
  maand)
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse,  
  Aikido
20.30 – 22.30 Schilderles, Schilderclub  
  De Boomtak
Woensdag 
07.30 – 19.00 Kinderdagverblijf De   
  Kleine Boom
08.30 – 09.30 Prikpost Diagnostiek   
  Brabant (Lijn2 + DCT +  
  Trombose)
09.30 – 10.30 Yoga
10.00 – 13.00 PC Consult
13.00 – 17.00 PC Restart
13.00 – 17.00 Biljartvereniging De   
  Noordhoek
13.30 – 15.00 Volksdansen
15.30 – 16.15 Balletschool 
  Ja! Academy

19.30 – 21.00 Sportschool Le Granse,  
  Ju–Jitsu
20.00 – 24.00 Biljartvereniging ’t Lapje  
  (oneven weken)
20.00 – 22.30 Meditatie (1x in de   
  maand)
20.30 – 22.30 Djembé
21.00 – 22.30 Sportschool Le Granse,  
  Aiki–Jitsu
Donderdag
07.30 – 19.00 Kinderdagverblijf De    
  Kleine Boom
08.30 – 09.30 Prikpost Diagnostiek   
  Brabant (Lijn2 + DCT +  
  Trombose)
09.30 – 10.30 Yoga
13.30 – 15.30 Schilderles Schilderclub  
  De Boomtak
14.00 – 16.30 Seniorenmiddag 55+   
  (3e donderdag van de  
  maand)
17.00 – 19.00 Daghap
19.00 – 20.00 Damles, de Damschool  
  Tilburg
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse,  
  Aikido
21.00 – 23.00 Tafeltennis

Vrijdag	
07.30 – 19.00 Kinderdagverblijf De   
  Kleine Boom
08.30 – 09.30 Prikpost Diagnostiek   
  Brabant (Lijn2 + DCT +  
  Trombose)
13.00 – 16.30 Biljartvereniging Het Blad
13.30 – 14.30 Koersbal
17.30 – 20.30 Streetdance
19.00 – 21.00 Kinderdisco (2e vrijdag  
  van de maand)
20.00 – 24.00 Lets Café (1e vrijdag van  
  de maand)
Zaterdag 
11.00 – 12.30 Sportschool Le Granse,  
  Ju–Jitsu
11.30 – 12.30 Sportschool Le Granse,  
  Junior Ju–Jitsu
13.00 – 17.00 Repair Café (laatste za 
  terdag van de maand)
Zondag 
11.00 – 13.00 Volksdansen koffie instuif  
          (1e zondag van de maand)
13.30 – 15.30 Kroatisch voor kinderen  
  (even weken)
15.30 – 17.30 Kroatisch voor kinderen  
  (even weken)
18.00 – 20.00 Kroatische gemeenschap  
          (3e zondag van de maand)

Zaterdag en zondag voor speciale 
activiteiten op aanvraag geopend

Reacties en informatie naar:
info@indeboomtak.nl

In	de	Boomtak	Agenda	Oktober/November Colofon	de	Noordhoek
De	wijkkrant	In	de	Noordhoek	is	een	
uitgave	van	Wijkraad	de	Noordhoek.

Verschijnt 8 maal per jaar. 
Oplage: 4250
Opmaak: Joris Schlappi
Advertentie-opmaak: Wout Klute
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Redactie: Joep Eijkens, Monique Engel, 
Jan Goossens, Ton van Herel, Hein 
Staps, Wil Verheggen, Frank Vermeulen
E-mail: indeboomtak@gmail.com
www.stichtingnoordhoek.nl
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook.com/stichtingwijkraad.noord-
hoek

Hebt u kopij voor de wijkkrant? Graag! 
Stuur de kopij naar: 
indeboomtak@gmail.com
Kopijdeadline voor het volgende num-
mer: kijk op de website

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet 
te plaatsen. Inzending geeft de redactie het recht 
het artikel of de foto in gedrukte vorm uit te ge-
ven in de wijkkrant In de Noordhoek en/of op de 
website www.stichtingnoordhoek.nl

Adverteren in de krant?

Neem contact op met:
geert.seebregts@telfort.nl
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Tonpraten,	topamusement	In	de	Boomtak!
Donderdag	20	november,	aanvang	19.30	uur

Op donderdag 20 november duiken vijf Brabantse tonpraat-toppers voor de vierde 
keer in de ton in ons eigen wijkcentrum In de Boomtak. Dit zijn tonpraters die al-
lemaal diverse kampioenschappen hebben gewonnen. De volgende tonpraters 
zullen hun opwachting maken: 

Ad vermeulen uit Chaam. Brabants kampioen 2014 en winnaar Keiebijters 
Helmond 2014.
Alex wintermans uit Hank, 10 maal winnaar in Hank en diverse malen finalist 
Brabantse kampioen schappen.
Cristel van den Dungen uit Tilburg voormalig Tilburgs kampioen en twee maal 
finalist Brabants kampioenschappen
Peter Ritsema uit Loon op Zand, publiekswinnaar in Helmond.
En onze wijkbewoner Cees Coolen 12 maal winnaar van concoursen door heel 
Brabant en winnaar van het Zuid Nederlands kampioenschap.

Kaarten á 6 euro zijn verkrijgbaar In de Boomtak, Boomstraat 81, tel 013-5430920. 
De laatste jaren was deze avond steeds uitverkocht, dus kom snel kaarten bestel-
len want op	is	op!

De aanvang op 20 november is 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur

•

•

•

•
•

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel: 013-4677410  
emonsfysio@planet.nl

Tel: 013-4638930 
fysiohvb@planet.nl

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 tijd voor een
bezoek aan de webwinkel:
www.quiltkopen.nl

Basketbalveld	op	Van	Gend	
&	Loosterrein

Dit	najaar	wordt	er	op	het	Van	Gend	
&	Loosterrein,	tussen	de	geluidswal	
van	het	spoor	en	het	kantoor	van	
Van	Gend	&	Loos,	een	basketbalveld	
aangelegd.	

Het veld ligt nu nog in het Veemarkt-
kwartier maar moet daar weg om plaats 
te maken voor de bouw van een kan-
toorpand. Omdat er van deze voorzie-
ning veel gebruik gemaakt wordt, wil de 
gemeente het veld graag in het centrum 
behouden. De verplaatsing naar het Van 
Gend & Loosterrein sluit goed aan bij de 
richting die is gekozen voor het terrein 
namelijk: groen en vrijetijd.

Planning
Het terrein werd in de periode van 15 
tot en met 21 september gebruikt als 
Stadscamping voor Festival Incubate. 
Pas daarna kon de de aanleg van het 
basketbalveld starten. Naar verwachting 
kan het veld in oktober geopend wor-
den. Het veldje wordt omheind door een 
hoog hekwerk en is alleen toegankelijk 
vanaf de Sint Ceciliastraat. In de avond 
gaat het veld op slot.

Voor meer informatie zie ook: 
www.spoorzone013.nl

Nieuw	in	de	boomtak:	
Je weekend begint In de Boomtak!
Kom langs voor een gezellig drankje en 
een gezellig praatje.
Iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur

Popfestival	Brabant	Open	Air	
ging	uiteindelijk	niet	door
Brabant Open Air, het meerdaagse  
popfestival dat op zaterdag 13 en 
zondag 14 september in onze wijk zou 
neerstrijken, is niet doorgegaan. Zoals 
we in de vorige wijkkrant meldden had 
de organisatie het Van Gend & Loos-
terrein op het oog als festivalterrein. 
Een reeks aan bekende artiesten was 
al aangekondigd maar in de voorver-
koop bleek de animo erg teleurstellend. 
Volgens de organisatie hadden slechts 
enkele honderden geïnteresseerden 
een kaartje gekocht. Hierdoor was het 
financieel gezien niet verantwoord om 
het festival te laten doorgaan.

Nieuwe	vrijwilligers	gezocht!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die enkele uren per week willen 
bijdragen aan het reilen en zeilen van 
buurtcentrum In de Boomtak!
Ben je enthousiast en wil je graag 
meehelpen met de vele activiteiten, of 
wil je graag enkele uren een gezellige 
bardienst draaien? Of wil je liever eerst 
even informeren naar de mogelijkheden 
die er zijn In de Boomtak? Neem dan 
contact op via 013-5430920 of stuur een 
e-mail naar:  info@indeboomtak.nl

Buurtborrel



Joep Eijkens: tekst en fotografie

Wie	in	in	onze	wijk	op	zoek	gaat	naar	
mensen	met	een	bijzondere	hobby	of	
verzameling,	doet	soms	verrassende	
ontdekkingen.	Neem	de	Populieren-
flat	aan	de	Hart	van	Brabantlaan.	Wie	
had	gedacht	dat	daar,	in	een	van	de	
appartementen,	de	grootste	particuli-
ere	verzameling	landkaarten	van	heel	
Nederland	te	vinden	is?	

Het appartement in kwestie wordt 
bewoond door Hans Konings. 
Nauwelijks ben ik over de drempel 
of hij troont me mee naar een 
kamer die gedomineerd wordt 
door keurig geordende kasten en 
bakken vol topografische kaarten, 
stadsplattegronden, wegenkaarten en 
atlassen. Het zou een winkeltje kunnen 
zijn. 
“Dit is nog maar een deel”, zegt 

Konings. “De rest staat in drie andere 
kamers.”
Hij begint een gigantische kaart uit te 
rollen van een stuk van Canada en 
Groenland maar stopt ermee als hij 
twee platgedrukte zilvervisjes ontdekt 
die bruine sporen hebben achtergelaten 
in de immense, maagdelijk blauwe zee.
Voor het interview gaan we naar zijn 
huiskamer waar ook honderden kaarten 
en atlassen te vinden zijn. 

Hoeveel kaarten heeft u eigenlijk?
“Een paar jaar geleden heb ik het 
eens gemeten en het kwam op 29 
meter als je alles op elkaar stapelt. 
Daar is ondertussen weer heel veel 
bijgekomen.”

Kaarden	en	kaarten
Hans Konings werd in 1943 geboren in 
de Valkenierstraat en groeide op in de 
wijk Fatima. Op 18-jarige leeftijd begon 
hij zijn kost te verdienen als jongste 
bediende in de machinefabriek van 
August Bierens. Aan de hand van een 
keurig schrift vol notities en cijfers kan 
hij precies aangeven waar en wanneer 
hij sindsdien gewerkt heeft. Zijn laatste 
werkgever was de Kaardenfabriek die 
aanvankelijk in de Schoolstraat zat en 
later verhuisde naar industrieterrein 
Kraaiven. 

De	hele	wereld	op	duizenden	landkaarten
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Konings: “Kaarden gebruiken ze 
hoofdzakelijk bij het spinnen van garen 
maar ook bij het fileren van vis en de 
productie van hondenborstels.” 
Zijn werk lag in het adminstratieve vlak. 

Van de kaarden gaan we weer terug 
naar de kaarten. Hoe bent u ermee 
begonnen? 
“Ik zat nog niet op de lagere school 
toen we thuis een briefje kregen van 
de winkeliers van Fatima. Er stond een 
plattegrondje op van de wijk: daar zit 
de bakker, hier de groenteboer en daar 
de melkman. Dat plattegrondje ben 
ik na gaan tekenen. En later uit gaan 
breiden tot de Korte Schijfstraat waar 
ik op school zat, de openbare school 
– mijn moeder wilde niet dat ik naar de 
katholieke school ging in de wijk.
Op m’n achtste kreeg ik een fiets 
cadeau. Mijn moeder zei: ‘Fiets maar 
eens naar het station, daar kun je een 
plattegrond kopen van de stad’. Met die 
plattegrond ben ik toen Tilburg gaan 
verkennen. Ik probeerde te verdwalen 
om dan op de kaart te kijken waar ik 
ergens was, maar het lukte me niet te 
verdwalen.”
Al snel volgden andere kaarten. 
“Bijvoorbeeld van kennissen met een 
auto die gratis wegenkaarten kregen 
bij Esso. Gratis kaarten kreeg je ook bij 
Nivea. Daarvan was de reclamespreuk: 
Trek er met deze kaart op uit
Maar eerst Nivea op uw huid
Ik verraste mijn moeder wel eens met 
een tubetje Nivea om maar aan zo’n 
gratis kaart te komen.”
Overal waar hij heen ging, kocht hij 
kaarten.

Jehovah’s	Getuige	
Op zijn 15e fietste Hans Konings naar 
Kopenhagen. “Ik wilde iets van de 
wereld zien.” Hij reisde in zijn eentje, 
zoals hij in zijn leven zo veel reizen in 
zijn eentje heeft gemaakt. “Ik heb de 
hele wereld rondgevlogen.” Maar grote 
reizen hoeven voor hem niet meer. 
“Nu denk ik: ik kan het via internet 
allemaal bekijken op mijn computer.” 

Het zijn overigens niet uitsluitend 
landkaarten en andere topographica 
die in deze huiskamer de boekenkasten 
vullen. Zo valt mijn oog op een zeker 
moment op lange rijen ingebonden 
jaargangen van Ontwaakt en De 

Wachttoren. Inderdaad, Konings is 
Jehovah’s Getuige. 
Er blijkt een droevige voorgeschiedenis 
aan verbonden. Zijn vader kwam 
als blokhoofd van de Bescherming 
Bevolking (BB) om het leven tijdens de 
bevrijding van Tilburg op 27 oktober 
1944. “Negen maanden na zijn dood 
werd mijn broertje geboren. Mijn 
moeder stond er alleen voor en kreeg 
nauwelijks steun van de kerk. Op een 
dag kwam een Jehovah’s Getuige aan 
de deur en zo is zij bekeerd. Zelf heb ik 
me op mijn vijftiende laten dopen.”
Enthousiast begint hij te vertellen over 
de 600 talen waarin de geschriften 
van de Jehovah’s Getuigen vertaald 
zijn. In zijn slaapkamer laat hij diverse 
voorbeelden zien. “Kijk, dit is eskimo-
schrift.” Het boek De Waarheid die tot 
Eeuwig Leven leidt bezit hij zelfs in 118 
talen. 

Terug naar die andere verzameling. 

Rampvlucht	MH	17
Elke dag bekijkt hij wel de een of andere 
kaart of atlas. Er valt ook zo veel op te 
ontdekken. 
Hij legt een grote stapel plattegronden 
van Russische steden op tafel. “De 
Russen zijn heel goed in kaarten, daar 
kunnen wij nog een puntje aan zuigen.”
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Definitief ontharen

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

Kunt u ook de plek aanwijzen waar 
vlucht MH 17 neergestort is in 
Oekraïne?
“Natuurlijk.” Hij pakt een Oekraïense 
atlas, bladert er even in en wijst dan 
op een door wegen omringd stukje 
land. Het brengt de ramp opeens heel 
dichtbij.
Konings is niet het type verzamelaar dat 
per se alles compleet wil hebben. In zijn 
specialisme is dat doodeenvoudig ook 
niet mogelijk. Hij bezit ook geen oude 
kaarten. Wel reproducties daarvan. Hij 
heeft zelfs meegewerkt aan de Grote 
Historische Atlas van Nederland. Zijn 
functie: ‘Kaartcontrole’.

Wat gebeurt er met de collectie als u er 
niet meer bent?
“Dat weet ik niet.... Maar als een jongere 
persoon het straks wil overnemen, mag 
hij zich melden.” Ja, hij weet ook wel dat 
– zoals dat met zo veel verzamelingen 
gebeurt – de kans bestaat dat alles 
weggegooid wordt. “Maar dan heb ik 
daar toch geen besef meer van.” 

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’.	



Sinds	het	nieuwe	schooljaar	heeft	het	Odulphuslyceum	
een	nieuwe	locatie.	Schuin	tegenover	de	huidige	locatie	
is	de	school	neergestreken	in	de	vroegere	Hogere	Tex-
tielschool,	en	later	het	politiebureau.	

Het 125 jaar oude Odulphuslyceum heeft deze nieuwe locatie 
nodig om zijn vernieuwde havo-afdeling te huisvesten. 
Gestart is met de klassen 2, 3, en 4, nu ongeveer 250 leer-
lingen. Het volgend jaar wordt dit uitgebreid met klas 5. De 
vernieuwing van de havo-afdeling betreft zowel het onder-
wijsconcept als het gebouw. De leerlingen worden actiever 
bij de les betrokken, en krijgen meer verantwoordelijkheid.  
De leerlingen blijven langer op school. Als ze naar huis gaan 
zijn ze in principe klaar met huiswerk. Er zal vaak in groepen 
gewerkt worden. 
Nieuw is het idee dat de leerling niet meer blijft zitten. Hij zal 
dan het jaar daarop harder moeten werken. Zoals altijd wordt 
er veel ingezet om de sfeer en de relaties te onderhouden. 
Dat is van belang voor de motivatie van de leerling. Als een 
leerling niet past in dit systeem, kan hij of zij beter naar een 
andere onderwijsinstelling gaan. 
De nieuwe inrichting kent veel doorkijkjes, tot in de kamer 
van de conrector. Iedereen ziet elkaar studeren. Wel zijn de 
authentieke elementen gehandhaafd, zoals de fraaie oude 
wandbetegeling. Er is gewerkt met blauw, geel, wit en rood. 
De sfeer die het nieuwe gebouw uitstraalt, lijkt op die van het 
Odulphuslyceum. Ze zijn in dezelfde tijd gebouwd. Parkeer-
plaatsen direct achter het vernieuwde havo-gebouw worden 
aan de plaats toegevoegd en verfraaid met een groenvoor-
ziening. Ook in de huidige bouw van het Odulphus wordt 
verbouwd. Er worden lokalen samengevoegd, er komt een 
gymzaal bij en de aula wordt opgeknapt. Het hele gebouw 
heeft inmiddels thermopane beglazing gekregen. De nieuwe 
kozijnen zijn bijna niet van de oude te onderscheiden. Zo blijft 
de fraaie uitstraling van het oude gebouw gehandhaafd. 

Odulphuslyceum	naar	een	tweede	locatie
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Drukkerij HaBé
Voor al uw drukwerk

Geboorte
Huwelijk
Jubileum

Handelsdrukwerk

SERVICE EN KWALITEIT

Zilverlindestraat 2a, 5038PM Tilburg
Tel. 013-5423735
Fax 013-5442878

        Wil Verheggen: tekst en fotografie



Het	is	alweer	even	geleden,	maar	
het	zal	u	niet	ontgaan	zijn	dat	in	
het	voorjaar	achter	vele	ramen	in	
in	de	Noordhoek	allemaal	kleurige	
schilderijen	hingen,	gemaakt	door	
kinderen.	De	schilderijen	hingen	
daar	in	het	kader	van	het	project	‘De	
Buurt	als	Museum’,	van	kunstenares	
Inge	Koenen.	Inge	bedacht	dit	project	
voor	een	stage	van	haar	opleiding	
‘Beroepskunstenaars	in	de	klas’	
(BIK).	Inmiddels	is	ze	afgestudeerd.	
Samen	kijken	we	terug	op	het	project.

De Noordhoek hing ineens vol met 
vrolijke schilderijen. Wat was dat voor 
een project?
‘De schilderijen zijn gemaakt door 
kinderen van basisschool De Elzen 
naar aanleiding van een voorwerp dat 
belangrijk is voor de bewoners van 
een huis, bijvoorbeeld: een bril, of een 
shirt van Willem II met handtekeningen. 
De kinderen hebben daar vervolgens 
een eigen interpretatie aan gegeven 
en die in een schilderij omgezet. De 
kinderen hebben hun schilderijen aan 
de bewoners geschonken. In een 
bepaalde periode moesten de bewoners 
de schilderijen voor het raam hangen. 
Ik ben toen samen met de kinderen 
door de buurt gaan lopen en we hebben 
alles bekeken en besproken zoals in 
een museum. Wat me opviel is hoe 
goed de kinderen kijken, ook naar 
de werken van de andere kinderen 
en hoeveel interesse ze daarvoor op 
konden brengen. De relatie tussen het 
voorwerp en het schilderij was niet altijd 
goed te zien, maar de kinderen konden 
het haarfijn toelichten.’

Hoe ben je op het idee gekomen voor 
dit project?
‘Ik vind de bomenbuurt gewoon 
een superleuke buurt. Een warme, 
vriendelijke en intieme buurt. Als ik daar 
rondloop krijg ik altijd een prettig gevoel. 
Daarom zocht ik een school in die buurt 
voor mijn project. Dat werd basisschool 
De Elzen. Het leek me heel leuk om de 
kinderen iets met de buurt te laten doen 
in een interactief project.
Om betrokkenheid bij het project te 
krijgen van de kinderen heb ik ze 
laten nadenken over wat voor leuke 
dingen we in de buurt zouden kunnen 

doen. Daar kwamen de meest wilde 
ideeën uit. Bijvoorbeeld: door de lucht 
vliegen met emmers verf en die in de 
buurt laten vallen. Geweldig! Maar of 
de buurtbewoners dat leuk zouden 
vinden...? Uiteindelijk kwamen we 
samen op het idee om de schilderijen 
in de buurt op te hangen en zo een 
museum van de buurt te maken.’

En deden de bewoners zomaar mee?
‘Twee klassen van De Elzen waren 
betrokken: 63 kinderen. Dus ik moest 
ook 63 bewoners warm maken voor dit 
project. De kinderen hebben een brief 
geschreven en dat handgeschreven 
stuk heb ik geïntegreerd in mijn 
brief. Dat werkte goed, want toen ik 
vervolgens bij iedereen ging aanbellen, 
wisten ze meteen waar ik het over 
had. Bijna iedereen wilde meedoen. 
Ik mocht vrijwel overal binnenkomen, 
en ik kreeg vaak zelfs koffie. Dat was 
hartverwarmend! En het zegt wel iets 
over de buurt.’

Hoe reageerden de buurtbewoners op 
het project?
‘Toen we door de buurt liepen om de 
schilderijen te bekijken, belden we soms 
ook aan bij de bewoner. Dat was echt 
superleuk. Ik had wel gedacht dat de 
kinderen het leuk en spannend zouden 
vinden, maar dat de bewoners het ook 
zo leuk zouden vinden, had ik niet van 
tevoren ingeschat.
De bewoners wilden vaak graag weten 
wie dat dan was die hun schilderij had 
gemaakt. Toen we bij een mevrouw 
hadden aangebeld, kwam ze ons na het 
gesprekje zelfs nog achterna gelopen, 

omdat ze graag op de foto wilde met het 
kind dat haar schilderij had gemaakt.
Ik kreeg ook enthousiaste mailtjes van 
bewoners die ‘museumbezoekers’ door 
de straat zagen lopen. Zo veel leuke 
reacties, daar kun je van tevoren wel 
op hopen, maar niet op rekenen. Als 
de bewoners en kinderen niet zo open 
en enthousiast waren geweest, was dit 
project niet zo succesvol geworden.’

En hoe reageerden de kinderen toen ze 
hun voorwerpen kregen?
‘Ik had eigenlijk verwacht dat veel 
kinderen zouden reageren met “Wat 
moet ik daar nou mee?”. Maar het was 
fantastisch wat er gebeurde toen ik de 
foto’s van de voorwerpen uitdeelde. Ze 
voelden blijkbaar dat het iets belangrijks 
was, dus ze waren helemaal opgetogen. 
En ze lieten direct aan elkaar zien welk 
voorwerp ze hadden gekregen. 

Krijgt dit project nog een vervolg?
‘Ik heb er een website van gemaakt: 
www.debuurtalsmuseum.nl
Het project is nog beter gelukt dan ik 
dacht. En ik zou het leuk vinden om dit 
soort projecten vaker te doen. Daar zijn 
zo veel mogelijkheden voor. Ik zit nog 
boordevol ideeën!’

Tot slot heeft Inge nog een vraag.
‘Ik zou de buurtbewoners van de 
Noordhoek graag willen bedanken. 
Kan dat ook in de krant? Zonder de 
buurtbewoners, de mensen die mee 
hebben gedaan door een voorwerp 
beschikbaar te stellen, de kinderen 
en de juffen, was dit project nooit zo’n 
succes geworden. Bedankt allemaal!’
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‘De	Buurt	als	Museum’	een	groot	succes	in	de	Noordhoek
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Hoe	gaat	het	verder	met	het		Hart	van	Brabantpark?

Onduidelijkheid	
De afgelopen maanden gebeurde er 
van alles rondom de ontwikkeling van 
het park op het Van Gend & Loos-ter-
rein. Zichtbaar zijn de acties van de 
gemeente om tijdelijke initiatieven op 
het terrein toe te laten. Brabant Open 
Air ging niet door, de stadscamping 
voor het Incubate-Festival wel, er komt 
een – tijdelijk(?) – basketbalveld, het 
gerucht gaat dat het voetbalveldje en de 
hondenuitlaatplek van het terrein van de 
Vormenfabriek gaan verhuizen naar het 
VGL-terrein en er is een bijeenkomst 
met bewoners geweest over een veilig-
heidsplan. Allemaal acties waarvan de 
samenhang niet helemaal duidelijk is 
en waarvan niet duidelijk is waar het toe 
moet leiden. Wordt het VGL-terrein op 
deze manier een afvalputje van activi-
teiten die ergens anders weg moeten 
of die nergens anders terecht kunnen? 
Gelukkig ziet het er achter de schermen 
beter uit.

Samenwerking	
De samenwerking tussen de gemeente 
Tilburg en Midpoint Brabant begint 
geleidelijk aan goed te verlopen. De 
regiegroep gaat een plan van aanpak 
opstellen voor de ontwikkeling van het 
park en de vrijetijdsbestemmingen van 
het VGL-terrein. De groep is bezig de 
uitgangspunten voor het park op te stel-
len. Hiervoor brengen wij ons concept 
van het Hart van Brabant park in. Het is 
duidelijk dat we de gemeente mee moe-
ten nemen met de gedachtevorming die 
wij met zijn allen al ruim een jaar aan 
het ontwikkelen zijn. Daar moeten we 
de ideeën van de gemeente in gaan 
voegen. In december is het plan van 
aanpak gereed en door de wethouder 
voor akkoord getekend. Dan kunnen 
we van start en krijgt de regiegroep het 
mandaat om binnen de kaders van het 
plan van aanpak aan de slag te gaan.
Het gaat veel trager dan wij zouden 

willen maar blijkbaar is dit traject nodig 
om met zijn drieën op hetzelfde spoor te 
komen.

Aan	de	slag
De voorstellen die in het haalbaarheids-
onderzoek zijn beschreven kunnen we 
nu al in gang zetten. De werkgroep 
Sport en bewegen is al bezig met de 
uitwerking van hun plan. De werkgroep 
Groen gaat aan de slag om met een 
concrete invulling te komen en er komt 
een werkgroep Huis, die plannen voor 
de realisatie van het Huis gaat uitwer-
ken. Mensen die een ander idee hebben 
over wat ze in het park willen realiseren 

kunnen daarover contact opnemen met 
de broedplaats: 
Wiet van Meel, 06-53970009. 
Al die uitgewerkte plannen, met trek-
kers en financiering, worden aan de 
regiegroep voorgelegd die toetst of ze 
passen en haalbaar zijn. De gemeente 
werkt ondertussen aan wijziging van het 
bestemmingsplan.
Doordat de samenwerking met de 
gemeente en Midpoint leidt tot meer 
afstemming van alle acties rondom het 
VGL-terrein zal de communicatie over 
het park voortaan door de regiegroep 
worden verzorgd in plaats van door de 
partijen afzonderlijk.
2015 wordt het jaar waarin de echte 
ontwikkeling gaat plaatsvinden en het 
terrein geleidelijk een ander uiterlijk gaat 
krijgen.

Stichting Hart van Brabant Park

www.hartvanbrabantpark.nl
info@hartvanbrabantpark.nl

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar

* Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen

* Erkend Uneto-VNI lid

Acaciastraat 12 / Elzenstraat 15-1 Tilburg. Tel 013-5423309
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Kindervakantiewerk	2014	-	Het	Wilde	Westen
De	Kindervakantieweek	2014	die	
plaatsvond	van	18	t/m	23	augustus,	
is	wederom	een	geslaagde	week	
geworden,	met	een	record	aantal	van	
205	kinderen!	Vijftig	vrijwilligers	heb-
ben	ervoor	gezorgd	dat	alles	in	het	
thema	Wilde	Westen	heeft	plaatsge-
vonden.	

Op maandag zijn we gestart met het 
verzinnen van gave groepsnamen en 
het knutselen van totempalen. 
’s Middags zijn de kleuters en de jon-
geren door de wijk getrokken op jacht 
naar de cowboys en indianen. De 
ouderen zijn met de stadsbus op pad 
gegaan om hun theezakje te verruilen 
voor de meest creatieve voorwerpen die 
te maken hadden met het thema. Een 
lekke opblaasboot, indianentooien en 
cowboyhoeden… je kon het zo gek niet 
verzinnen!

De dinsdag stond in het teken van het 
uitstapje. Billy Bird Hemelrijk was de 
ideale bestemming voor een natte, maar 
gezellige dag! Moe en voldaan gingen 
we met de bus terug naar huis.

Op woensdag zijn de kleuters op het 
Odulphuslyceum gebleven. Daar heb-
ben ze een jongens- & meidendag ge-
had waar zij als cowboys en indianen-
meisjes werden opgeleid. De jongeren 
en de ouderen hebben zich vermaakt in 
het zwembad in Dongen.
Volgepakt voor de overnachting zijn 
de ouderen op donderdag op de fiets 

vertrokken naar Hilvarenbeek, waar zij 
zich o.a. bezig hebben gehouden met 
het maken van dromenvangers, wan-
ted-posters en spelletjes in het thema. 
’s Avonds hebben zij de spannende 
spooktocht gelopen waar zij allemaal 
verdwaalde griezelige cowboys en 
indianen tegen kwamen.
De kleuters en jongeren hebben een 
djembé-workshop gehad, wat voor de 
kinderen en de leiding een groot succes 
was!

Op vrijdag gingen de kleuters met auto’s 
naar Pukkemuk, de jongeren voor wilde 
bosspellen naar de Oude Warande en 
de ouderen kwamen moe en voldaan 
terug van het kampadres. 

Op zaterdag hebben we de week geza-
menlijk afgesloten met indianendansjes 
en cowboyliedjes.

Deze geweldige week kan natuurlijk 
niet bestaan zonder de hulp van allerlei 
mensen. Deze willen we dan ook graag 
bedanken! Als eerste natuurlijk de lei-
ding, zij werken de gehele week keihard 
en gemotiveerd om er voor iedereen 

een geweldige week van te maken.
Ten tweede het Odulphuslyceum voor 
het beschikbaar stellen van de ge-
weldige lokatie en ruimte! Daarnaast 
bedanken we natuurlijk alle hulpouders 
en onze fantastische sponsors! De extra 
handjes, hulp en materialen hebben 
ervoor gezorgd dat wij en alle kinderen 
een topweek hebben gehad!
En als laatste, maar zeker niet de 
minste, bedanken wij natuurlijk de 205 
kinderen die KVW 2014 tot een GE-
WELDIG week gemaakt hebben! Ho-
pelijk zien we jullie volgend jaar weer 
allemaal terug. 

Voor meer informatie kijk ook op:
www.kvwdenoordhoek.nl of mail naar
kindervakantiewerkdenoordhoek@
gmail.com
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Formulierenhulp
Met ingang van 5 november 2014 zal 
er in wijkcentrum In de Boomtak iedere 
woensdag tussen 10.30 en 12.30 uur 
mogelijkheid zijn om hulp en advies te 
vragen bij het invullen van formulieren. 
Een aantal actieve wijkbewoners met 
de nodige ervaring op dit gebied zullen 
u dan van dienst zijn. Uitgangspunt: wij 
helpen u om het zelf te doen!
Onze hulp zal gericht zijn op vragen van 
wijkbewoners, en kan bijvoorbeeld gaan 
over het aanvragen van:

huur- of zorgtoeslag
bijzondere bijstand
kinderopvangtoeslag
vrijstelling voor bepaalde belastin-
gen
langdurigheidstoeslag
steun van de meedoen-regeling
een DigiD
andere soorten bijstand of toeslagen 
(echter geen aangiftes inkomstenbe-
lasting)

Daarnaast kan er ook samen gekeken 
worden naar:

beroep doen op garantie van   
producten
digitale aanvragen van bijvoorbeeld 
tv-abonnementen

Ook kunnen er administratieve vragen 

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Sociaal	Centrum	in	de	Noordhoek	organiseert:
gesteld worden, zoals:

hoe zeg je een abonnement op?
hoe stel je een zakelijke brief op?

We geven ook hulp bij het lezen van 
‘ambtelijke post’ of moeilijke brieven.

Vragen? Mail naar: 
sociaalcentrum@indeboomtak.nl 
Telefoonnummer Sociaal Centrum:
06-17771058
Elke	woensdagochtend wijkcentrum In 
de Boomtak: 10.30 tot 12.30 uur
Vrije inloop!!!
U kunt altijd bellen en een terugbelnoti-
tie laten maken. Iemand van het Sociaal 
Centrum neemt zo snel mogelijk contact 
met u op.

Wijkwandeling
We hebben een nieuwe wijkwandeling 
opgezet na het succes van de vorige.
Op zondag	2	november aanstaande zal 
deze plaatsvinden van 13.00 tot 15.00 
uur.Deze wandeling is georganiseerd in 
samenwerking met stichting Stadsbo-
men en zal vooral gaan over de natuur 
en het groen in onze wijk. U bent op 
2 november van harte welkom vanaf 
12.00 uur en na afloop is tijd voor een 
drankje tot 17.00 uur.
We zien u graag meelopen!

•
•

PCReStart	is zoals gewoonlijk weer 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur, elke 
dinsdag, woensdag en donderdag!
Kom langs In de Boomtak of kijk op 
www.pcrestart013.nl	of mail naar 
info@pcrestart013.nl	
Kom ook zaterdag 25	Oktober	weer 
naar In de Boomtak voor het maande-
lijkse Repair	Café waar iedereen spul-
len mag meenemen die kapot zijn, om 
deze samen met deskundige vrijwilligers 
te proberen te repareren.

Zo jonge. Hoe gaat het ermee, alles 
goed? Maar wat zie ik? Loop jij tegen-
woordig met een wandelstok? 
Ja, maar dat is maar tijdelijk, hoor. 
O! Wat is er gebeurd? 
Ik was met mijn vrouw gaan fietsen en 
toen zijn we door zo`n nozem op een 
scooter van de straat gereden. 
Man man wat een ellende! Vertel eens, 
wat is er precies gebeurd? 
Je weet wel, we hebben laatst samen 
toch elektrische fietsen gekocht. 
Ja, dat weet ik. Je was er zo blij mee. 
Nog steeds! We reden op een fietspad 
naar Oisterwijk en we wilden mensen 

Krillis	en	Nillis,	deel	6
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passeren en toen is het gebeurd. 
Heeft hij jullie aangereden dan? 
Nee. Hij reed zo dicht langs ons, dat 
mijn vrouw schrok. Die maakt een on-
verwachte beweging en toen viel ik.
En jouw vrouw is die ook gevallen? 
Gelukkig niet. Maar ik wel, en toen heb 
ik mijn been geblesseerd. 
En moest je toen naar het ziekenhuis? 
Gelukkig niet. 
Dus het viel al met al wel mee. 
Nee, het valt niet mee, want mijn been 
doet nog steeds zeer. 
Maar wanneer is het dan gebeurd? 
Gisteren, en ik ben heel kwaad. 
Ja, dat begrijp ik. Maar op wie dan? 
Op die gast met die scooter natuurlijk. 
Maar heeft hij dan iemand geraakt? 
Nee. Maar waarom rijdt die lummel zo 
hard en zo dicht langs ons?
Ik denk dat ik het weet.
O ja, hij weet het weer. 
Weet je nog toen we nog vrijgezel wa-
ren? 
Wat heeft er dat nou mee te maken? 
Weet je nog hoe trots dat we waren 
toen we samen onze eerste brommer 
kochten? Jij, jouw Kreidler en ik mijn 
Zündap. En dat we naar Duitsland re-
den? Weet je het nog? Want daar waren 
opvoersetjes te koop en dan kon je 
harder rijden. Weet je het nu weer? 
Ja, en?
Jonge, er is in al die jaren niks veran-
derd. De jeugd van nu is hetzelfde als 
de jeugd uit onze tijd. Het moet hard en 
lawaaierig zijn en ook nog stoer, want 
daarmee kun je de meisjes imponeren. 
Dat was toen zo en dat is nu zo! Er ver-
andert niet zo veel wat dat betreft. Het 
enige wat wel veranderd is, zijn wij. 
We zijn namelijk oud geworden. En ons 
reactievermogen is niet meer wat het 
was. Lekker lullen, dat kan jij wel. Maar 
ik zit ermee, en die rotjong moeten niet 
zo hard rijen. De politie moet iets doen. 
Ja, dat deden ze toen ook. En daarom 
kreeg jij jouw Kreidler thuis als bouw-
pakket. 
Lekker lullen dat kan jij wel. Ik weet het, 
kom we gaan op het terras zitten lekker 
koffie drinken. 
Komen de meisjes ook nog? 
Ja dat heb ik wel afgesproken met mijn 
vrouw....
Goed zo, he kijk daar komen ze al 
aan. Je houd je mond dicht tegen mijn 
vrouw!!
Ik kan niks beloven....                  Wortel

u ook het definitieve bestuur van de 
coöperatie kiezen. Daarnaast willen we 
graag samen met u over de toekomst 
nadenken, en iedereen de kans geven 
om zijn of haar ideeën naar voren te 
brengen. 
Misschien zijn er dan ook mensen die 
erover hebben gedacht om eventueel 
iets bij te dragen aan In de Boomtak als 
vrijwilliger. Tijdens de vergadering zal er 
ook gelegenheid zijn om hierover meer 
informatie te krijgen.

Iedereen	blij
Ik denk dat heel veel mensen in de wijk 
blij zijn dat In de Boomtak nu van de 
wijk is en daar gaat het eigenlijk om. 
En dat is ook de reden dat we met z`n 
allen hier zo hard aan gewerkt hebben, 
overigens met veel plezier. 
Als er meer nieuws is, hoort u van ons. 
Op de website van de stichting:
www.stichtingnoordhoek.nl vindt u een 
speciale pagina met informatie over de 
aankoop van In de Boomtak, alsmede 
veel informatie over de buurt.

Hein Staps, voorzitter 
bestuur Coöperatie In de Boomtak

De	kogel	is	door	de	kerk:	het	is	zo-
ver,	de	buurt	kan	het	wijkcentrum	In	
de	Boomtak	kopen.	

Met de bank zijn we rond. De rente is 
acceptabel en de voorwaarden voor de 
hypotheek zien er mooi uit. De markt is 
momenteel gunstig om te lenen. Ook 
het geld dat de coöperatie nodig had, is 
nu binnen, maar liefst 75 duizend euro. 
Ik wil graag iedereen die certificaten 
heeft gekocht, hartelijk bedanken. En 
het doet me groot genoegen om ieder-
een die hard heeft gewerkt om dit mo-
gelijk te maken, een pluim op de hoed 
te steken. Geweldig.
Zoals het het er nu voor staat, kunnen 
we in oktober naar de notaris, en kan 
de akte passeren. 

Jaarvergadering 
Zoals in de vorige publicaties die u van 
het coöperatiebestuur heeft ontvangen, 
krijgt elke certificaathouder een uitnodi-
ging om aan het einde van het jaar de 
jaarvergadering van de coöperatie bij te 
wonen. Natuurlijk willen we samen vie-
ren dat In de Boomtak nu van de wijk 
is. Maar tijdens deze vergadering kunt 

Goed	nieuws	voor	de	wijk!



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

Cartridge	Europe	heeft	altijd	een	oplossing	bij	de	hand
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Heb je net wat gedaan op je computer, 
je leest het nog even na en denkt bij 
jezelf: zo is het goed. Dus printen maar. 
Maar dan de printer doet het niet.
De oplossing is gelukkig bij de hand. 
Want op de Bredaseweg zit toch dat 
bedrijf dat in printers doet. Dus cartridge 
eruithalen en op naar de Bredaseweg. 
Vriendelijke mensen. En het probleem, 
dat eigenlijk geen probleem is, is snel 
opgelost. Bij Cartridge Europe helpen 
ze je snel en accuraat. Kletskous als ik 
ben raak je aan de praat. En omdat ik 
verhaaltjes in dit blad schrijf en ze ook 
bij ons adverteren, vraag ik of ik nog 
eens terug mag komen, want ik denk 
dat onze lezers het wel interessant 
vinden om te weten waar ze met hun 
printer en kopieerproblemen naar toe 
kunnen, en het mag. Kopje koffie erbij 
en vraag je hoe het allemaal is begon-
nen. Twee collega’s, maar ook vrienden, 
werkend bij het zelfde bedrijf voetbal-
len ook samen bij dezelfde club. Dus 

tot zover gaat het goed. Maar dan, het 
bedrijf waar ze samen werken gaat op 
de fles en goede raad is duur. Maar het 
zijn doorzetters en ze zijn niet van plan 
om bij de pakken neer te gaan zitten. 
Dus ze kijken eens rond. In Breda zit 
een bedrijf dat iets doet met printers en 
kopieerapparaten en dat lijkt hun ook 
wel iets. Na een bezoek besluiten ze om 
dat ook maar te gaan doen. En dan gaat 
het balletje rollen. En het lukt! 
En nu hebben ze dus samen een 
goedlopend bedrijf. Ze hebben vrijwel 
alles: originele cartridges, compatibele 
cartridges, maar ook tonercartridges 
voor laserprinters, faxen, kopieermachi-
nes en fotopapier. Daarnaast kunnen 
ze cartridges voor u vullen, en dat is 
goed voor het milieu! En, ook belangrijk,  
goed voor uw portemonnee. En mocht 
u een nieuw apparaat nodig hebben, 
dan bent u bij hen aan het goede adres. 
Maar wat vooral fijn is, zeker in mijn ge-
val, ze willen je helpen met al je vragen. 
Kom er maar eens om in deze tijd. Dus 
heren, bedankt en het gaat u goed. En 
als ik weer eens wat nodig heb, weet 
ik waar ik moet zijn. En ik hoop onze 
lezers ook.
Hein


