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De vlag kan uit: In de Boomtak is van de wijk!

kopen van de gemeente. Hier
komt ontzettend veel bij kijken en als pionier kom je ook
allerlei onverwachte hobbels
tegen. Logisch, want wij zijn
een van de eerste wijken in
Nederland die dit doen.’
Toen de gemeente de vraagprijs van het pand verlaagde
naar twee ton kwam de aankoop binnen handbereik. Nu
de aankoop een feit is, is het
tijd om te professionaliseren.
De organisatievorm is reeds
gedeeltelijk aangepast, de
provincie en Stichting Doen
dragen bij aan een nieuwe
keuken en aan het aanstellen
van professionele coördinatoren. Maar ook het kassysteem wordt vernieuwd.

Meer dan vijftig certificaathouders waren bij de ledenvergadering van de Coöperatie. foto: Joep Eijkens

Het licht staat op groen en de handtekeningen zijn gezet.
Onze buurt koopt het wijkcentrum In de Boomtak van de
gemeente. Op woensdag 26 november gaven de leden
van de coöperatie officieel akkoord. Niets staat de aankoop nu nog in de weg.
Hiermee heeft de Noordhoek
iets groots gepresteerd. Als
een van de eerste in Nederland is het wijkcentrum nu
echt van de wijkbewoners.
In een mum van tijd heeft
Coöperatie In de Boomtak
afgelopen zomer maar liefst
75 duizend euro opgehaald
bij wijkbewoners en sympathisanten, soms zelfs van
ver buiten de Noordhoek.
Samen met een hypotheek
van 125 duizend euro bij de
Rabobank is dit voldoende
om het pand te kopen van

de gemeente. Hiermee is de
toekomst van In de Boomtak
verzekerd en zijn we baas in
eigen huis. Door de aankoop
gaan de maandelijkse vaste
lasten met meer dan 50 procent omlaag.
In deze krant hebben we al
een paar keer gemeld dat
het goed ging met het voornemen tot aankoop, maar
op woensdag 26 november
gaven de circa 55 aanwezige
leden van de coöperatie unaniem groen licht voor de aankoop. Tijdens de ledenver-

gadering legde het bestuur
eerst uitgebreid verantwoording af voor haar activiteiten.
Hierbij bleek dat de controle
van de financiën langer heeft
geduurd dan gepland en dat
dit niet zonder slag of stoot is
gegaan. Secretaris
Lisette Sweep benadrukt: ‘De
belangen van de buurt, de
donateurs en een volledige
verantwoording hebben altijd
voorop gestaan.’
Jan van Esch, bestuurslid
van de beheerstichting van
het wijkcentrum, vertelt dat
de pioniersfase nu voorbij
is. ‘Eerste stap in 2011 was
om het buurtcentrum open te
houden. Toen dit gelukt was,
wilden we het wijkcentrum

In de tussentijd is het aantal
bezoekers van het wijkcentrum verdubbeld, zijn er veel
meer activiteiten, is de betrokkenheid van de buurt met
het centrum stukken groter
en dragen veel meer omwonenden een steentje bij.
Een resultaat om trots op te
zijn!
Bestuursleden gevraagd
Nu het wijkcentrum daadwerkelijk ons eigendom
is, hebben we dringend
versterking nodig in het
bestuur van de Coöperatie
In de Boomtak. Vrijwilligers
met voldoende bestuurservaring en betrokkenheid
worden nadrukkelijk om
hun inzet gevraagd. Aanmelden kan bij:
indeboomtak@gmail.com
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De wijkkrant In de Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek.
Colofon
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
Web: www.stichtingnoordhoek.nl
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook.com/stichtingwijkraad.noordhoek
Hebt u kopij voor de wijkkrant? Graag!
Stuur de kopij naar: indeboomtak@gmail.com
Kopijdeadline voor het volgende nummer:
kijk op de website voor meer informatie.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 24.00 uur
Dagelijks (Ma/Vr)
07.30 - 19.00 Kinderdagverblijf De Kleine Boom
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnostiek Brabant (Lijn2 + DCT + Trombose)
10.00 - 13.00
13.00 - 17.00
14.00 - 16.30
17.00 - 19.00
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

Maandag
PC Consult
Biljartvereniging De Noordhoek
Bingo (2e maandag van de maand)
In De Boomtak Menu
Dutch Celtic dance academy
Damesgym Bij Tijd en Wijlen

09.15 - 10.15
09.30 - 10.30
11.15 - 12.15
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
14.00 - 15.00
14.30 - 16.00
15.30 - 16.15
18.30 - 20.00
19.30 - 21.30
20.00 - 23.30
20.00 - 22.00
20.00 - 22.00
		
20.00 - 21.30
20.30 - 22.30

Dinsdag
Dansles, Zumba, Dansschool Anneloes Filippo
Yoga
Dans en Bewegen
Biljartvereniging Het Blad
PC Restart
Moedergym
ContourdeTwern, Ouderenadviseur
Dansles, Kleuterdans, Dansschool Anneloes Filippo
Balletschool Ja! Academy
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Wijkraad (2e dinsdag van de maand)
Platform wijkoverleg
(laatste dinsdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Aikido
Schilderles, Schilderclub De Boomtak

09.00 - 13.00
09.30 - 10.30
10.00 - 13.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.30 - 15.00

Woensdag
Sociaal Centrum
Yoga
PC Consult
PC Restart
Biljartvereniging De Noordhoek
Volksdansen

15.30 - 16.15
19.00 - 20.00
19.30 - 21.00
20.00 - 24.00
20.00 - 22.30
20.30 - 22.30
21.00 - 22.30
09.30 - 10.30
13.00 - 17.00
13.30 - 15.30
14.00 - 16.30
14.30 - 16.30
17.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
21.00 - 23.00
13.00 - 16.30
13.30 - 16.00
17.00 - 19.00
17.30 - 20.30
19.00 - 21.00
20.00 - 24.00

Adverteren in de
krant?

Neem contact op met:
geert.seebregts@telfort.nl

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 geven in
de wijkkrant In de Noordhoek en/of op
de website www.stichtingnoordhoek.nl

Balletschool Ja! Academy
Leerling begeleiding
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Biljartvereniging ’t Lapje (oneven weken)
Meditatie (1x in de maand)
Djembé
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu
Donderdag

Yoga
PC Restart
Schilderles Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de maand)
Spelletjes middag
Daghap
Damles, de Damschool Tilburg
Sportschool Le Granse, Aikido
Tafeltennis
Vrijdag
Biljartvereniging Het Blad
Koersbal
Buurtborrel
Streetdance
Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
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 zaterdag van de maand)
11.00 - 13.00
13.30 - 15.30
15.30 - 17.30
18.00 - 20.00

Zondag
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
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Kinderdisco in 2015

Met ingang van de maand oktober j.l. is de kinderdisco verplaatst. De disco-avond is voortaan op de 2 de vrijdag van de
maand.
De tijd blijft hetzelfde: van 19.00 tot 21.00 uur.
De leeftijd wordt: kinderen van 7 t/m 12 jaar.
De entree: blijft gratis, voor drankjes (cola,sinas,7-up) kunnen
muntjes à € 0,50 gekocht worden.
Schrijf de volgende data’s op de kalender :
9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni.
In juli en augustus niet i.v.m. de zomervakantie.
11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
De kinderen staan de hele avond onder ons toezicht.
Hartelijke groet,
De disco-groep. 			

(info: tel. 06-53611516)

Huub Schlangen winnaar driebandentoernooi
Op 10 november vond de
finale van het het toernooi
driebanden plaats. In Huub
Schlangen kent de 2e editie
van het ‘In de Boomtak’ driebandentoernooi een terechte
winnaar. Toch werd het hem
in de finale vrij moeilijk gemaakt door Sjef Broeren. Er
was zelfs een barrage voor
nodig om tot een winnaar te
komen.
De 3e plaats werd opgeëist
door Theo Janssen, die Ad
Brenders geen enkele kans
liet. De winnaar van de verliezersronde werd Ton Jongbloets.
Huub Schlangen scoorde in
de voorronde een algemeen
gemiddelde van 0,914 en een
partij gemiddelde van 3.00
(15 car. in 5 beurten). Ook
René Daemen scoorde een

hoog partijgemiddelde: 8 car.
in 7 brt geeft 1,143.
De finalewedstrijden vonden
plaats onder ruime belangstelling en in een gezellige
sfeer, waar het gehele toernooi door werd gekenmerkt.
Voor een aantal deelnemers
reden om zich nu al voor
het toernooi van 2015 op te
geven.
De bekers, geschonken door
In de Boomtak werden uitgereikt door bestuurslid Jan van
Esch. Mede door de medewerking van In de Boomtak,
BV Noordhoek, Harrie
Michels, kunnen we terugzien op een leuk en geslaagd
toernooi.
De Organisatie
Hennie Priemus, Ad van de
Wiel

De prijswinnaars, vlnr : A. Brenders, Th. Janssen, T. Jongbloets, Sj. Broeren, H. Schlangen.

Hart van Brabantlaan weer spic en span
Na een forse renovatie is de
Hart van Brabantlaan, de belangrijkste doorgaande weg
in onze wijk, onlangs volledig
opengesteld. De opknapbeurt is in fasen verlopen en
zorgde voor langdurig ongemak bij gebruikers en omwonenden.
Van een weg van Belgische
‘allure’ is de laan inmiddels
getransformeerd tot een
knappe weg. Zowat alle
onderdelen van de Hart van
Brabantlaan zijn aangepakt:
uiteraard het asfalt en de
indeling, maar ook het leidingwerk, de verkeerslichten
en komend voorjaar, na de
vorstperiode, ook de groen-

stroken. De uitstraling van
de weg is nu hetzelfde als
de Cityring met vrijliggende
fietspaden en meer ruimte
voor groen. De Hart van Brabantlaan is de belangrijkste
west-oost verbinding voor de
Spoorzone en is onderdeel
van het verkeerscirculatieplan van dit gebied.
Inmiddels is de gemeente
Tilburg begonnen met het
opknappen van een andere
toegangsweg naar onze wijk:
de Ringbaan West. Deze
route krijgt een nieuw asfaltdek. Volgens plan zijn deze
werkzaamheden voor het
einde van het jaar klaar.
Meer info www.tilburg.nl

Gat monumentale muur Rooi Harten opgevuld met verleden

Misschien heeft u het al
gezien. De buurt is een bijzonder kunstwerk rijker. Het
keramische object ‘Versteend
verleden’ werd op 2 oktober
jl. onthuld. De in keramiek
gespecialiseerde kunstenares Annet Vermeulen ontdekte aan de Bredaseweg een
gat in de muur rondom het
Rooi Harten-terrein. Zo kreeg
zij het idee voor ‘Versteend
verleden’. Met het project in
de monumentale muur wil
Vermeulen het verhaal van
de voormalige bewoners van
het klooster vertellen.
De muur is gerestaureerd en
het gat werd opgevuld met

holle stenen die bekleed zijn
met prints van het kloosterleven. Als mensen door het gat
kijken, zien ze zowel de foto’s
aan de binnenkant van de
stenen als het huidige leven
achter de muur. Zo ontstaat
een verbinding tussen het
heden en het verleden.
Via crowdfunding haalde
zij geld op. Dankzij de vele
donaties bij www.tilburgvoorcultuur.nl kon het project
uitgevoerd worden.
Tip: loop even om de muur
het terrein op om vanaf de
binnenplaats door het gat te
kijken.
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Stoffenhandel ‘t Lapke heeft na 30 jaren de deuren gesloten
‘We hebben de knoop toch maar doorgehakt’
moesten zijn. Er belde zelfs
eens iemand om kwart over
zeven ‘s morgens om te vragen hoe laat de winkel open
ging!
We hebben altijd veel hartverwarmende contacten
gehad met de klanten. Toen
we gingen stoppen, waren er
mensen die hier huilend de
deur uit gingen. En een gave
van mijn vrouw is dat ze altijd
een luisterend oor heeft voor
onze klanten.’
Anneke voegt daaraan toe:
‘Er zijn weleens mensen die
zich verontschuldigen omdat
ze maar één knoopje kopen,
maar dat maakt mij niet uit.
Of je nou één knoop koopt,
of je koopt voor honderd
euro. Een klant is een klant
en ik ben voor iedereen even
vriendelijk.’

Tekst: Monique Engel, fotografie: Joep Eijkens

Sinds jaar en dag kon je bij ‘t Lapke aan de Beukenstraat terecht voor stoffen, fournituren, gordijnen en
vloeren. Of je nu voor één knoopje kwam, of je kocht
voor honderd euro gordijnen, je werd altijd vriendelijk geholpen. Begin november sloot het echtpaar
Musters (67 en 65 jaar) echter de winkel.

dus gestart.
En het liep al die jaren goed.
We konden steeds verder uitbreiden. Zeven jaar geleden
heb ik zelfs het naastgelegen
pand erbij gekocht.’

Hoe zijn jullie begonnen?
Jack: ‘Mijn ouders hadden
hier een woninginrichtingszaak. Die heb ik overgenomen en steeds verder
uitgebouwd. In het begin was
het een korte periode best
moeilijk. We hadden toen de
woninginrichtingszaak. En
dat was niet altijd goed te
combineren met onze kleine
kinderen. Ik ben toen een

Wat voor mensen kwamen
in de winkel? Jullie kregen
vast niet alleen klanten uit
de wijk.
Jack: ‘Nee, vanuit heel
Tilburg en de omliggende
gemeenten zoals Kaatsheuvel, Hilvarenbeek, Goirle
etc. Maar er kwamen zelfs
mensen uit Maastricht en
Zeeuws-Vlaanderen langs,
als ze hier toch in de buurt

aantal jaren in loondienst
gaan werken. Maar het eigen
baas zijn trok me toch meer
en de kinderen waren ondertussen wat groter. Een vriend
bracht me op het idee om
een stoffenzaak te beginnen.
De knowhow van woninginrichting had ik al, dus het leek
me een goed idee om die
twee te gaan combineren. Zo
zijn we zo’n 30 jaar geleden

Is het jullie vak door de
jaren heen veranderd?
Anneke: ‘Iets wat veranderd
is, is de kwaliteit van de stoffen. Vroeger had je echte
seizoensstoffen. Tegenwoordig is er overal centrale
verwarming, heeft iedereen
een auto en heb je eigenlijk
geen echte winterstoffen van
zwaardere kwaliteit meer nodig. De kleur is wel donkerder
in de winter, maar de stof zelf
is eigenlijk meestal hetzelfde.
In onze begintijd maakte
eigenlijk iedereen wel zelf
kleding. Toen we zo’n tien tot
twaalf jaar bezig waren, zakte
het helemaal in. Veel stoffenzaken zijn toen vertrokken.

Het leukste kleinschalige kinderdagverblijf van 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. Het kleine team van betrokken medewerkers zorgt
voor een veilige en uitdagende omgeving. Van hieruit wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd door ze
enerzijds zelf te laten ontdekken en anderzijds door gericht thematische activiteiten aan te bieden. We zorgen er hierbij
voor dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
8Ybhi[YbhYfYggYYfXcZk]`hiaYYf]bZcfaUh]Y5AXj:YA`Y]bY8cca8ccaghfUUh.'+&).=FJ]`Vif[
&,#(-+',+,._XjXY_`Y]bYVcca6[aU]`$Wcakkk$_XjXY_`Y]bYVcca$b`
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Dat was in de jaren negentig.
Maar de laatste vijf tot acht
jaar is het echt weer stijgende. En veel jeugd gaat ook
naar naailessen. Er zijn trouwens ook veel jonge mensen
die naailessen geven.
Vroeger hadden we ook wel
stoffen voor carnaval, maar
tegenwoordig kopen mensen
meestal kant-en-klare kleren
in de winkel.’
De winkel was op zondag
en maandag gesloten. Maar
hadden jullie ook weleens
tijd voor vakantie met zo’n
drukke winkel?
Jack: ‘Ja, die tijd die namen
we gewoon. Vier weken in de
zomer. In de bouwvakvakantie en met de kermis ligt de
handel toch op z’n gat. Niet
iedereen had er begrip voor
dat we gesloten waren, maar
de meeste klanten gelukkig
wel.’
Anneke: ‘Maar in de vakantietijd waren we dan ook
wel een week bezig met het
inrichten van de nieuwe collectie in de winkel, en daarnaast met opruimen en een
grondige schoonmaak. Met
carnaval kwam de zomercollectie binnen en dan waren
we de het weekend en de
maandag en dinsdag bezig.’
Waarom zijn jullie gestopt?
Jack: ‘Op een gegeven moment kom je op een leeftijd
waarop je toch eens wilt gaan
stoppen. Ik ben 67 en mijn
vrouw is 65. Het was geen
gemakkelijke beslissing om
er een punt achter te zetten.
Maar als we het nog twee
jaar hadden uitgesteld, was
dat ook zo. Dus hebben we
de knoop toch maar doorgehakt.’
Was het geen optie om de
zaak te verkopen?
Jack: ‘We hadden eigenlijk
niet verwacht dat daar animo
voor zou zijn in deze tijd.
Maar toen we nog maar één

dag aan het uitverkopen waren, meldde zich al iemand
die de zaak wel wilde overnemen. We zijn nu in gesprek
met twee kandidaten die de
winkel op dezelfde voet wel
voort zouden willen zetten.
Misschien blijven we er in het
begin nog wel een beetje bij
betrokken door wat advies te
geven. Ik doe dit werk nu 52
jaar en af en toe denk ik dat
ik het al een beetje onder de
knie heb.’
Anneke: ‘We hopen dat het
gaat lukken, maar op dit
moment is daar nog geen
duidelijkheid over.’
En... hoe zien jullie de toekomst nu?
Het blijft even stil.
Anneke: ‘We zijn eigenlijk
twee maanden eerder gestopt dan de bedoeling was,
omdat we in zes weken tijd
leeg waren.’
Jack: ‘Op 23 september
hebben we aangekondigd
dat we gingen stoppen. We
hadden verwacht op het eind
van het jaar klaar te zijn, dat
er dan voldoende handel weg
was. Maar het is zo verschrikkelijk hard gegaan dat
we dus op 1 november al zijn
gestopt.’

Anneke: ‘We hadden hier
zo’n 1000 rollen stof liggen
en daar is nauwelijks nog
iets van over. Niet normaal,
erg druk. Dus we hebben
nog geen tijd gehad om na
te denken en weten eigenlijk
nog niet zo goed wat we nu
gaan doen. Maar we hebben al veel ideeën gekregen
van klanten. Als alles hier is
opgeruimd gaan we in het
voorjaar in elk geval lekker
fietsen.’
Hoe voelde het om de deur
nu definitief achter je dicht
te trekken?
Anneke: ‘We hadden op dat
moment eigenlijk geen tijd
om er echt bij stil te staan. Er
waren zo veel mensen.’
Jack: ‘Op de laatste dag

was het hartstikke druk. De
laatste twee uren was er een
drankje en een hapje. Onze
kleinzoon van vier liep met
een schaaltje kaasblokjes
rond.’
Anneke: ‘Er waren familieleden, vrienden en kennissen,
mensen van de modevakscholen en veel klanten.’
Jack: ‘Maar wij stonden
constant te knippen. Dus we
hadden eigenlijk weinig tijd
voor een praatje.’
Anneke: ‘En toen het bijna vijf
uur was, begonnen ze af te
tellen en was het nog spannend wie het laatste stuk stof
had gekocht. Het was heel
leuk zo en iedereen vond het
gezellig. Bij deze willen we
onze klanten hartelijk bedanken!’

Altijd welkom
Voor je dagelijkse portie food, friends
& fun. Gewoon bij jou om de hoek!
t0OHFMPGFMJKLWPPSEFMJHMVODIFOFOEJOFSFO
t7BOFFOLPQKFLPGGJFNFUFFOLSBOUKFUPU
FFOGFFTUNFUNBO"MMFTLBO
t0PLWPPSWFSHBEFSJOHFO FWFOFNFOUFO 
GMFYXFSLFO XPSLTIPQTFOCPSSFMT
t'BOUBTUJTDIFTGFFS VOJFLJO5JMCVSH

Soul | Talentsquare 333 | www.soulcafe.nl
Hoek Hart van Brabantlaan – Gasthuisring

14PQWFSUPPOWBOEF[FBEWFSUFOUJFLSJKH
KF(3"5*4FFOIFFSMJKLLPQKFLPGGJFWBOPOT
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Top 1000 Aller Tilburgers 2014 In de Boomtak
December kan niet eindigen zonder de Top 1000 Aller Tilburgers, de ultieme 1000 platen gekozen door Tilburgers. De
beste muziek uit alle windstreken op één lijst, samengesteld
uit de Top 3 lijstjes die elk jaar weer in groten getale worden
ingevuld.
Zelf ook een Top 3 invullen? Dat kan via de website: www.
tilburgers.nl/top-1000-2014/ of via de flyer.
De bovenste 100 van de Top 1000 worden gedraaid tijdens
een live radio-uitzending vanuit wijkcentrum In De Boomtak
op 31 december van 11.00 tot 23.00 uur, met elk uur een
andere presentator. En met een extra uitdaging: €1.000,sponsoring en donaties binnenhalen voor Villa Mara.
Wij hopen u allen te zien op 31 december, daarna is er een
groots Oud en Nieuwfeest met muziek verzorgd door E&M
Music, drankjes, hapjes en gezelligheid. Tot in de late uurtjes.

Oudejaars-benefietfeest ‘Villa Mara’

Het Top 1000 Oudejaarsfeest wordt dit jaar geheel verzorgd
door PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking,
waarin naast de beste muziek een bijzonder project centraal
staat: restaurant Villa Mara in Trogir, Kroatië. Daarom krijgen
alle 12 presentatoren van de op 1000 Aller Tilburgers een
extra uitdaging mee: € 1.000,- sponsoring en donaties binnenhalen voor Villa Mara.
Restaurant Villa Mara opent in januari 2015 haar deuren en
zal geheel gerund worden door jongeren met een beperking
samen met docenten uit de horeca, naar voorbeeld van het
Tilburgse restaurant Prins Heerlijk. Jaarlijks zullen in Villa
Mara 10 tot 20 jongeren een opleiding kunnen volgen, zodat
zij in de horeca aan het werk kunnen. Eenmaal goed opgeleid
bij Villa Mara zijn er voldoende arbeidsplaatsen voor deze
jongeren, aangezien het toerisme in het zonnige Trogir een
van de belangrijkste motor is van de lokale economie.

Fietslicht actie
18 december

PortAgora presenteert
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De Top 100 van de Top1000 Aller Tilburgers
wordt op 31 december gedraaid door
12 presentatoren die elk €1000,- binnen
zullen halen voor ‘Villa Mara’ in Trogir, Kroatië
Radio-uitzending live vanuit In De Boomtak

Mijn Top 3 voor de Top 1000
1_______________________
2_______________________
3_______________________
Mijn naam ______________
Villa Mara biedt leer- en werkplaatsen aan
mensen met een beperking en begeleidt hen
naar arbeidsplaatsen in horeca en toerisme

Na het overweldigende succes van de eerste fietsverlichting actie waar meer dan
100 fietsen van deugdelijke
verlichting werden voorzien,
zullen de vrijwillige medewerkers van het Repair Café 013
op 18 december van 18:00
tot 21:00 uur opnieuw een
fietsverlichting actie houden.
In buurtcentrum In de Boomtak zullen weer vrijwilligers
klaarstaan om fietsverlichting
na te kijken en zo mogelijk te
repareren.
Het controleren en repareren
is gratis, materialen kunt u
zelf meenemen of ter plaatse
kopen zolang de voorraad
strekt.

Drukkerij HaBé
Voor al uw drukwerk
Geboorte - Huwelijk - Jubileum - Handelsdrukwerk

Service en kwaliteit
Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Zilverlindestraat 2a, 5038 PM Tilburg. Tel. 013-5423735
Fax 013-5442878
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Sociaal Centrum In de Noordhoek
Telefoon: 06 -177 71 058
U kunt altijd bellen en een terugbelnotitie laten maken. Iemand van het Sociaal Centrum
neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
E-mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl
Vrije inloop: Elke woensdagochtend in wijkcentrum In de Boomtak van 10.30 tot 12.30 uur

Formulierenhulp

Spelletjesmiddag

Vanaf 5 november 2014 is er
in wijkcentrum In de Boomtak iedere woensdag tussen
10.30 en 12.30 uur gelegenheid om hulp en advies te
vragen bij het invullen van
formulieren. Een aantal
actieve wijkbewoners met
ervaring op dit gebied zullen
u dan van dienst zijn.
Uitgangspunt: wij helpen u
om het zelf te doen!
Onze hulp is gericht op
vragen van wijkbewoners, en
kan bijvoorbeeld gaan over
het aanvragen van:
• huur- of zorgtoeslag
• bijzondere bijstand
• kinderopvangtoeslag
• vrijstelling voor bepaalde
belastingen
• langdurigheidstoeslag
• hulp van de meedoenregeling
• een DigiD
We kunnen ook helpen met
het invullen van andere
formulieren (geen belastingaangiftes).
Daarnaast helpen we met:
• beroep doen op garantie
van producten
• digitale aanvragen van
bijvoorbeeld abonnementen, zoals tv-abonnementen

Sinds een aantal weken
vindt er op donderdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur
een spelletjesmiddag plaats
In de Boomtak. Er is een
grote diversiteit aan spellen.
De spelletjes, voor jong en
oud, worden begeleid door
enthousiaste vrijwilligers.
Deelname is gratis en u kunt
ook uw favoriete spel meenemen. We dagen u uit om de
strijd aan te gaan!

Ook kunnen er administratieve vragen gesteld worden
over zaken als:
• het lezen van ‘ambtelijke
post’ of moeilijke brieven
• een abonnement opzeggen
• een zakelijke brief opstellen

Sociaal Centrum
In de Noordhoek timmert hard aan de weg!
Wilt u ook een bijdrage
leveren?
Zoals u ook in deze wijkkrant
kunt lezen, lopen er al allerlei
initiatieven vanuit Sociaal
Centrum In de Noordhoek.
Voorbeelden hiervan zijn: een
spreekuur voor formulierenhulp, een wekelijkse
spelletjesmiddag, wijkwandelingen, en het bij
elkaar brengen van ‘hulp
vragen’ en ‘hulp geven’ door
wijkbewoners. Voortdurend
zijn er zaken in ontwikkeling.
Op dit moment zijn er bijvoorbeeld ideeën om iets met
boeken te doen voor de wijkbewoners. Ook uw ideeën
om onze wijk nog aangenamer en leefbaarder te maken
zijn mogelijk uitvoerbaar!
Al deze zaken krijgen vorm
doordat er enthousiaste
vrijwilligers zijn die hier tijd en
energie in steken! Het is erg
belangrijk dat er voldoende

mensen zijn die mee willen
helpen. Dan kunnen we de
taken verdelen en kan iedereen naar eigen mogelijkheden een bijdrage leveren.
Daarom willen wij u bij deze
uitnodigen om eens na te
denken over welke bijdrage
u zou kunnen leveren aan
wijkgerichte acties, op welk
gebied dan ook. Nieuwe
initiatieven die hier nog niet
genoemd zijn, zijn van harte
welkom! Aansluiten bij bestaande initiatieven is ook
mogelijk.
Wat in de wijk leeft en nodig
is, is het uitgangspunt!
En ook heel erg belangrijk:
naast vrijwilligers die met activiteiten mee willen helpen,
is er ook dringend behoefte
aan enkele mensen die mee
de kar willen trekken, die
mee overzicht willen houden
en de verschillende werkgroepjes willen ondersteunen, die na willen denken
over financiën enzovoorts!!
Dus: vindt u het leuk om ook

aan een activiteit mee te
doen, iets te organiseren, of
wilt u mee verantwoordelijk
worden voor het Sociaal Centrum in zijn geheel, stuur ons
dan een e-mail, bel of kom
langs. Elke woensdag ochtend zijn we aanwezig.

KAAS, FROMAGE, QUESO, FORMAGGIO, CHEESE

NOORDSTRAAT 79A TILBURG - WWW.FACEBOOK.COM/KAASZAAK
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WIJKNIEUWS
Regieteam aan slag met Van Gend & Loos terrein
Hart van Brabantpark, Midpoint, Beachvolleybalclub Were Di, twee
wijkraden en de gemeente gaan samen aan de slag met de inrichting van
het voormalige Van Gend & Loosterrein (VGL-terrein).
De nieuwe bestemming wordt een park in combinatie met ruimte voor
vrije tijdsvoorzieningen. De samenwerking van de genoemde partijen
vindt plaats in een regieteam. Dit team houdt zich voornamelijk bezig
met: het beschrijven van het concept, het verzorgen van een oproep voor
initiatieven, het beoordelen en bundelen van geschikte initiatieven en het
zorg dragen voor de invulling en beheer van het terrein.
Eind 2014 legt dit team een plan van aanpak ter goedkeuring voor aan
het college. Daarin wordt vastgelegd wat de concrete doelstelling van
de locatieontwikkeling is. Maar ook hoe initiatieven uit de stad een
plan kunnen voorleggen, welke criteria het regieteam hanteert voor de
toelating van initiatieven en hoe het beheer van het park geregeld wordt.

“De Stichting Hart van Brabant Park heeft tot nu toe uitstekend werk
gedaan met een mooi uitgewerkt initiatief als resultaat. Voor de gemeente
is het echter belangrijk dat ook andere initiatieven uit de stad kunnen
aansluiten. Daarom ben ik blij met de samenstelling en aanpak van dit
regieteam”, licht Berend de Vries, wethouder Spoorzone toe.
Naast het regieteam is er een klankbordgroep van direct omwonenden.
Zij kunnen hun mening geven over de directe effecten in de omgeving,
zoals verkeer, parkeren, (sociale)veiligheid en geluid. Door de
vertegenwoordigers van de wijken in het regieteam worden deze geluiden
meegenomen in de besluitvorming over initiatieven. De afgelopen
maanden is het terrein van de Vormenfabriek gesaneerd. De sanering is
succesvol afgerond. Nu er overeenstemming is over de grondverkoop, start
binnenkort ook de verkoop. Zodra er voldoende woningen verkocht zijn,
start de bouw.

Basketbalveldje op
Van Gend & Loos terrein
In oktober is er op het Van Gend & Loos terrein een basketbalterrein
aangelegd. Het veld is verplaatst van het Veemarktkwartier. Het moest
daar weg om plaats te maken voor de bouw van een kantoorpand.
Omdat er van het basketbalveldje veel gebruik wordt gemaakt, wil de
gemeente het graag in het centrum behouden.
De verplaatsing naar het Van Gend & Loos terrein sluit goed aan bij de
richting die is gekozen voor het terrein, “Groen & Leisure”.
Het veldje is omheind met een hoog hekwerk en is alleen toegankelijk
vanaf de St. Ceciliastraat. In de avond gaat het veld op slot. Heeft u nog
vragen over het basketbalveld en het gebruik hiervan, dan kunt u contact
opnemen met Ted Embregts, via e-mail: ted@rnewt.nl.

Meldingen maken
over de buurt
Omwonenden van het Van Gend & Loos terrein hebben bij de gemeente
Tilburg aangegeven dat het niet altijd duidelijk is waar meldingen over
de buurt gemaakt kunnen worden. Deze meldingen kunnen gaan over
tips, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan kapotte straatverlichting,
zwerfvuil of losse tegels. Dit kunt u melden bij het meldpunt van de
gemeente,
via www.tilburg.nl of via de BeterBuitenApp.
Mocht u in uw buurt last hebben van overlast, dan kunt u contact
opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Op www.
politie.nl kunt u zien welke wijkagent in uw buurt actief is.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.spoorzone013.nl.

9

De Noordhoek

Berichten van de gemeente

Vormenfabriek
Op de locatie van de voormalige Vormenfabriek aan de St. Ceciliastraat
komen er 33 appartementen, 77 kleinere eengezinswoningen, 48
grotere eengezinswoningen en een ruim 1.350m2 commerciële ruimte.
Plan Vormenfabriek
De woningen worden gebouwd bovenop een bovengrondse
parkeergarage van één laag. Daarnaast zit in het plan een deel
commerciële ruimte aan de kant van de Hart van Brabantlaan. De
invulling van die ruimte wordt mogelijk een medisch centrum voor
de wijk. Ook is er ongeveer 250m2 ruimte vrij gehouden voor een
speelterrein op de hoek Elzenstraat/St. Ceciliastraat.
“Het bouwplan op het terrein van de voormalige Vormenfabriek is
een aantrekkelijke mix van eengezinswoningen, appartementen en
commerciële ruimten. Het plan is erg geschikt voor kleine huishoudens
en is erg aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt”, aldus
wethouder Berend de Vries.
“Het is met zijn bijzondere architectuur met lichte kleuren een
verrijking voor het Spoorzonegebied, maar het sluit qua woningaanbod
en bouwhoogte ook naadloos aan op het bestaande woonmilieu van de
wijk Noordhoek”.
De afgelopen maanden is het terrein van de Vormenfabriek gesaneerd.
De sanering is succesvol afgerond. Nu er overeenstemming is over de
grondverkoop, start binnenkort ook de verkoop. Zodra er voldoende
woningen verkocht zijn, start de bouw.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.spoorzone013.nl.

Zorg in 2015
Zoals u misschien al weet kunt u vanaf 1 januari 2015 met vragen over zorg,
werk en jeugd terecht bij uw gemeente. In Tilburg openen we daarvoor
geen nieuw loket. We gaan slimmer en eenvoudiger samenwerken met
deskundige, vertrouwde partijen in de stad; GGD Hart voor Brabant, IMW
Tilburg, MEE regio Tilburg, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van
de gemeente. Zodat er voor u zo min mogelijk verandert. Wij vinden het

belangrijk dat u dicht bij huis ondersteuning kunt vinden. Daarom werken
deze professionals in teams vanuit de elf wijken. Daarnaast is er een
12+ jeugdteam. Zij zijn bekend met en in uw wijk, waar zij al jaren goed
samenwerken met onder anderen de huisarts, sociaal werk, jongerenwerk,
wijkagent, woonconsulenten en leerkrachten. Natuurlijk kunt u ook bij hen
nog steeds met uw vragen terecht.

Cliënten die op dit moment zorg krijgen, ontvangen persoonlijk informatie
van de gemeente en/of de zorgverleners over wat de veranderingen

betekenen voor hun situatie. Meer informatie is ook te vinden op www.
hoeverandertmijnzorg.nl.

Meepraten?
Robert Hornikx
(wijkregisseur):
(013) 542 87 41 en
robert.hornikx@tilburg.nl
Claudia van Dongen
(omgevingsmanager):
(013) 542 90 44 en
claudia.van.dongen@tilburg.nl

VANAF 2015:

De Afvalkalender alleen nog digitaal!
Zie WWW.TILBURG.NL/AFVAL Of DOWNLOAD DE APP

Onze stad duurzaam en schoon.
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Een mooie bruiloftsstoet trok door de Wilgenstraat
Het is alweer een tijdje geleden maar op onze vorige
oproep voor oude foto’s uit de Bomenbuurt kregen we
diverse reacties. We beginnen deze keer met een serie
gouden bruiloft-foto’s uit het familiealbum van Marianne
van Dongen - Meijs. Foto’s die diverse vragen oproepen
waar lezers misschien een antwoord op hebben. Maar
eerst iets over Marianne.
Marianne werd in 1950 geboren in Eindhoven. Haar vader
werkte als hoofdverpleger in
de psychiatrische inrichting
aldaar.
“Hij is gestorven toen ik zes
was,“ vertelt ze. “Niet lang
daarna zijn wij - mijn moeder,
m’n oudere zus en ik - naar
Tilburg verhuisd waar familie van zowel mijn vader als
mijn moeder woonde. Mijn
moeder was de dochter van
bakker Van Ostaden uit de
Capucijnenstraat.”
“Mijn ome Piet en tante Cor
Verheijen waren onze voogd
- dat was toen nog verplicht
als je moeder weduwe werd,
tenminste voor kinderen
onder de 21. Ze woonden in
de Esdoornstraat en omdat
mijn moeder veel steun aan
hen had, zijn wij daar vlakbij
komen wonen, namelijk in
de Laagstraat. Toen het huis
te klein werd - er was daar
alleen een open zolder - zijn
we verhuisd naar de Noordstraat.”
Yoga
Het zou niet de laatste verhuizing zijn, want het gezin
woonde vervolgens nog in de
Paterstraat en aan de Noordhoekring om vervolgens weer
naar de Paterstraat terug te
keren. “En van daaruit ben ik
getrouwd en ben ik met mijn
man Gust van Dongen in
de Missionarisstraat komen
wonen, waar we nog steeds
wonen.” Het echtpaar kreeg
twee kinderen.
Marianne was 42 toen ze
yogales begon te geven.
Eerst nog in de voormalige
schoenenwinkel van Van
Deurzen in de Boomstraat en

vervolgens in het wijkcentrum
‘In de Boomtak’. Ze stopte
ermee in 2007. “Mijn gevoel
gaf dat aan”, legt ze uit. “Het
bleek dat mijn man met lichamelijke problemen kwam te
zitten en de nodige aandacht
moest hebben. Ik zit dus veel
thuis maar ik voel me als een
vrije vogel. Ik fiets, wandel,
borduur, we hebben kleinkinderen maar zijn geen oppas,
en ik houd van mijn rust en
vrijheid.”
Buurtcomité
Terug naar de foto’s van de
gouden bruiloft. Ze dateren
uit 1958 toen zo’n familiefeest vaak nog door de hele
buurt werd meegevierd.
Marianne: “Ome Piet zat in
het buurtcomité van het Lindeplein. Dat comité was toen
heel bekend. Ze bezochten
ouderen, organiseerden
uitstapjes voor de jeugd naar
Bosvreugd en waren ook
betrokken bij gouden bruiloften. Ze kwamen regelmatig
langs de deur om contributie
op te halen, geld dat voor de
diverse activiteiten gebruikt
werd. Daardoor had je ook
veel sociale contacten in de
buurt.” De gouden bruiloft
van de foto’s betrof een echtpaar uit de Esdoornstraat.
“Maar helaas kan ik me hun
naam niet meer herinneren.”
Wat Marianne daarentegen
nog heel goed weet, was het
feit dat ze samen met vier
andere buurmeisjes bruidje
mocht spelen. Op één van de
foto’s is ook goed te zien hoe
de vijf bruidjes als het ware
de luxe auto van het gouden
paar vooruit trekken aan
slaphangende linten. (Het
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meisje links is Marianne).
Daarmee was Mariannes
rol overigens nog niet uitgespeeld.“ De twee oudste
meisjes moesten een speech
houden, een tweespraak,”
vertelt ze. “Maar op de avond
vóór het feest kwam ome
Piet aan de deur vragen of
ik in kon vallen omdat een
van de twee ziek was geworden. Ik kreeg de zenuwen,
maar ja, ik moest wel.” En
de volgende dag bleek het
ook allemaal prima te gaan.
Bovendien: “Wij mochten met
ons tweeën vooraan bij het
gouden paar lopen naar de
kerk toe.”
Aangerand
Dat was toen nog de Noordhoekkerk er stond. “Daar heb
ik veel meegemaakt”, zegt
Marianne. Ze vertelt over een
vriendin die daar verschillende keren aangerand werd.
“Dat gebeurde achter in de
kerk waar zo’n donker portaal
was, waar iemand zich makkelijk kon verstoppen. Marijke
moest van haar moeder elke
ochtend vóór ze naar school
ging naar de mis - dat was
toen nog zo - maar durfde op
een gegeven moment niet
meer te gaan. ‘Die meneer
pakt me op plekken waar ik
zelf niet aan mag komen,’
zei ze. Ze vroeg me of ik
meeging en dat heb ik ook
gedaan, maar toen kwam ie
niet te voorschijn. Uiteindelijk
is er politiewerk van gemaakt
en hebben ze hem kunnen
betrappen. Hij vluchtte de

kerk uit maar werklui van
Hexspoor, de bananenfabriek, gooiden hun fietsen op
straat zodat hij niet verder
kon en zo hebben ze hem
kunnen pakken.”
Het is een verhaal dat ongetwijfeld bij menige lezer herinneringen oproept aan het
drama van Marietje Kessels,
die in diezelfde Noordhoekkerk in 1900 verkracht en
vermoord werd.
Rouwkoets
“Marijke is al dood,” besluit
Marianne. “Haar vader was
begrafenisondernemer. Ik
heb wel eens in een rouwkoets van hem gelegen. Ik
wilde graag meemaken hoe
dat was, want als je dood
bent zie je dat niet, hè - ja, ik
was als kind al een diepdenkertje, hoor.”
We kijken nog even naar de
foto waarop te zien is dat
de bruiloftsoptocht door de
Wilgenstraat trekt en juist een
winkelpand passeert. “Daar
zat een kapper, maar ook zijn
naam weet ik niet meer,” zegt
Marianne. Best mogelijk dat
er lezers zijn die het wel weten. Net zoals de naam van
het gouden paar. En tenslotte
nog iets. Hierboven had Marianne het over de ‘bananenfabriek’ van Hexspoor. Wie
weet wat daarmee bedoeld
werd?
Wie ook oude foto’s heeft, die iets
te maken hebben met onze buurt,
kan dit melden via het e-mailadres
joep@eijkens.nl onder vermelding
van ‘BUURTFOTO’.

Krillis en Nillis deel 7
Ge kunt zien dat het jaar
weer bijna voorbij is.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ze
hebben de klok weer verzet
en het wordt al weer vroeg
donker. En koud is het ook
wel weer aan het worden.
Wat wil je? Het is al december.
Ja, de Sint is alweer terug
naar Spanje.
Dat was leuk hè, voor de
kleintjes.
Nou, die van ons zijn zo klein
niet meer.
Ja, het gaat hard, kleine kinderen worden groot.
Zeg dat wel en wij worden
oud.
Praat me er niet van.
Hoezo?
Nou, ik wil maar zeggen: oud
worden is niet erg, maar er
komt van alles aan.
Wat bedoel je er komt van
alles aan?
Wel, vroeger had ik het nooit
koud, moet je nou ‘ns kijken.
Waar moet ik naar kijken?
Bijvoorbeeld naar jezelf.
Man, vertel nou eens wat je
bedoelt!
Wel, vroeger liepen wij rond
deze tijd nog rond met een
trui aan.
Ja, en...?
Nou, kijk ons eens, wat we
nu allemaal aan hebben.
Je hebt wel gelijk, ik heb mijn
winterjas weer uit de kast gehaald en het vriest niet eens.
Dat is wat ik bedoel, we kunnen er niet zo goed meer te-

gen. Maar het maakt eigenlijk
geen bal uit. De hoofdzaak is
we zijn er nog en daar gaat
het om.
Dat bedoel ik maar.
Wat ik je wil vragen: hoe gaat
het nu met je been? Want ik
zie dat je niet meer met je
stok loopt. Of zat de verwonding meer in je hoofd?
Maak er maar weer een
geintje van, want dat is echt
iets voor jou en zit niet zo
gemeen te lachen.
Nee joh, ik zou niet durven.
Ja, ja, wat jij niet durft. De
mensen in de maling nemen,
dat is wat jij graag doet.
Ach, waar heb je anders
vrienden voor?
Eigenlijk wel, hè.
Ja joh, als er niks meer te
lachen valt, wordt het maar
een saaie wereld.
Dat bedoel ik. Hé kijk, daar
komen de vrouwen al aan.
Kom op luie donder, in de
benen.
Rustig aan vent, we zijn ook
geen twintig meer.
Je hebt gelijk en dat kan je
aan jou al goed zien.
Geeft niks, jonge god! Je
hebt gelijk dus nu mag jij de
koffie betalen, omdat je er
nog zo goed uitziet. Is goe
manneke en jij betaalt het
gebak.
Doen we.
WORTEL

Lid van

Pedicure Rose Ramos
Gediplomeerd en
gespecialiceerd in o.a.
Diabetische voet
Reumatische voet
Schimmelnagels

* Gratis onderhoudscontract voor 1 jaar
* Service binnen 24 uur voor onderhoudsabonnementen
* Erkend Uneto-VNI lid

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

Behandeling volgens afspraak
0645354472
Noordhoekring 328, 5038GH Tilburg
www.pesbonitos.nl
rose@pesbonitos.nl
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Krijgt Kessels Monument zijn haan terug? Beheer de Kloostertuin krijgt versterking
Al twee jaar ontbreekt de haan van het Marietje Kesselsmonument in de Dionysiusstraat. Gelukkig bestaat de mal
van de originele haan nog. Wellicht wordt het monument
binnen afzienbare tijd in ere hersteld.
Maria Catharina Wilhelmina
Kessels was de dochter van
Mathieu Kessels, eigenaar van
de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziekinstrumenten.
Op woensdag 22 augustus 1900
verdween ze, toen ze even weg
was voor een boodschap. Twee
dagen later werd haar lichaam
gevonden in het gewelf van de
inmiddels gesloopte Heilig Hartkerk aan de Noordhoek, 300
meter van haar huis. Ze was
seksueel misbruikt en vermoord.
De zaak is nooit opgelost.
Tegenwoordig wordt met een
vrij grote mate van zekerheid
aangenomen dat de pastoor de
dader was.
Nooit meer
Tilburg heeft zich toen een voornemen gemaakt: dit mag nooit
meer gebeuren. Het graf van
Marietje kreeg na haar dood een
monument, betaald met geld dat
ingezameld was door de arme
Tilburgse bevolking. Een eeuw
later werd de ‘Stichting Marietje
Kessels Monument’ opgericht
om een monument te kunnen
plaatsen ter nagedachtenis aan
Marietje Kessels, tevens als
symbool voor een veilige wereld
voor kinderen. Deze Stichting
was een initiatief van buurtgenote Nicole van Wagenberg. De
stichting bracht van donateurs
zo’n 80.000 gulden bijeen. De
gemeente financierde 20.000
gulden. In 2001 werd het monument feestelijk onthuld.
Haan gestolen
Sinds mei 2012 is de bronzen

haan echter verdwenen. Al
eerder werden een paar bronzen tegels van de hinkelbaan
meegenomen. Dankzij de oplettendheid van spelende kinderen,
die het nummerbord van de
vandaal in het zand hadden geschreven, konden de tegels toen
van de sloop worden gered.
Maar in 2012 werd de bronzen
haan uit de Kloosterspeeltuin
gestolen door een man op een
fiets. Hij vertelde kinderen die
vroegen wat hij aan het doen
was, dat hij voor de gemeente
werkte. ‘Ik ben hem gevolgd
naar zijn huis en heb hem nog
getracht aan te spreken,’ vertelt
de indertijd gewaarschuwde
Marten Voetman van de beheersgroep van het buurtpark.
Ook heeft hij een briefje in zijn
brievenbus gedaan met het
verzoek de haan anoniem terug
te brengen. Zonder effect.
De politie kon niet optreden,
omdat er niet voldoende bewijs
is tegen de verdachte. Het was
geen “heterdaadje”.
Nieuwe haan?
Van gemeentewege zal binnenkort bij ontwerper van het
monument Guido Geelen een
prijsopgaaf gevraagd worden
van een nieuwe haan. De mal
van het origineel is nog in zijn
bezit. Of ook de betaling bij de
gemeente is gedekt is nog even
afwachten, er ligt hiervoor geen
geld op de plank
Wil Verheggen
Bronnen: Brabants Dagblad,
www.kunstbuitenbinnentilburg.nl

De Kloostertuin aan de Dionysiusstraat is onderdeel van
het voormalige Ursulinenklooster aan de Elzenstraat.
De tuin van het klooster werd
opgedeeld in een parkeerplaats, een tuin behorende
bij de tot woning gemaakte
kapel en het latere buurtparkje. ‘De grond van het
buurtparkje behoorde toe aan
de gemeente. Het werd niet
gebruikt en had geen beheer.
Dat was een doorn in het oog
van vele ouders in de kinderrijke buurt. ‘In 1997 werd een
Speelplek Plan Noordhoek
opgesteld,’ vertelt Diënne van
Berlo, een van de initiatiefneemsters. ‘De beheergroep
zorgde voor klein tuinonderhoud. En eens per jaar werd
een grotere activiteit georganiseerd, zoals het maken
van de muurschildering door
kinderen, eieren zoeken met
Pasen en het plaatsen van
speeltoestellen. Het uitgangspunt van de Kloostertuin was
dat het voor volwassenen
een aantrekkelijke plek moest
zijn en een veilige plek voor
kinderen.’
Kaalslag
Er lag oorspronkelijk een
grasmat, maar gras groeit
er de laatste jaren nauwelijks nog. Montessorischool
de Elzen maakt ook gebruik

van de Kloostertuin. Deze
belasting en de toenemende
schaduw van de hoge bomen waren ongunstig voor
de grasmat, die inmiddels
geheel is verdwenen.
Hoewel de kaalslag van het
parkje toenam, heeft het
buurtparkje onverminderde
belangstelling.
Het voorziet duidelijk in de
behoefte om met kinderen
buiten te zijn.
Nieuwe afspraken
Op 30 oktober jongstleden werd een vergadering
belegd, waarbij aanwezig
waren: de gemeente, de directeur van Montessoribasisschool de Elzen, de beheergroep, en de werkgroep ‘de
Worst’. Afgesproken werd
dat de school een grotere
rol gaat spelen in het beheer
en onderhoud van de Kloostertuin. Bas Evers, directeur
van de Elzen: ‘Over onze rol
bestaat nog geen concreet
plan. We zijn in overleg met
de beheergroep.’
Wanneer de participatie van
de school in het natuurbeheer van start zal gaan, is
nog niet te zeggen. Mogelijk
dat er in het nieuwe schooljaar een begin mee kan
worden gemaakt.
Wil Verheggen
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Wandelen door de wijk
Als ik door de Boomstraat
wandel, kom ik langs een
pand met grote ramen waardoor je naar binnen kunt
kijken. En nieuwsgierig als
ik ben kijk ik natuurlijk. Ik zie
mensen die iets doen, maar
wat? En omdat ik voor de
wijkkrant schrijf bel ik maar
eens aan om te vragen wat
ze daar aan het doen zijn.
Ze zijn niet eens verbaasd,
integendeel. Ik word door een
aardige mevrouw vriendelijk
te woord gestaan. Ik vertel
haar dat ik voor de wijkkrant
schrijf en vraag of ze die
kent. En ja hoor, we zijn ook
daar bekend. Na enig overleg
maken we een afspraak en ik
mag langskomen om nader
kennis te maken. Geweldig
toch?
Bij mijn eerste afspraak word
ik rondgeleid en laten ze me
alles zien. Er is zo veel te
doen. Mijn eerste vraag is
dus: waarom en hoe? Mijn
mond valt nu echt open, want
ik sta nu midden in de zorgzame samenleving waar de
politiek altijd zijn mond van
vol heeft. Weet je, het is voor
een heleboel mensen best
moeilijk om in onze huidige
samenleving overeind te blijven. En hier krijg je de kans
om dat te leren. Ze proberen
je met alles te helpen. Koken
staat op het programma,
maar je kunt er ook leren om
je eigen kleding te maken.
Als je bijvoorbeeld niet zo
goed kunt lezen en schrijven,
word je ook daar mee geholpen. En je kunt ook hulp
krijgen bij het omgaan met de
computer.
Als het nodig is om contact
te maken met officiële instanties, helpen ze je daarbij.
Het is echt geweldig wat
ze doen. Maar wat me het
meeste aanspreekt is dat
ze moeite doen voor jou. En
ze gebruiken alle middelen
om jou meer zelfvertrouwen

te geven. En dat geldt voor
iedereen die aanklopt. En het
maakt niet uit wie je bent of
wat je bent, vrouw of man. Je
bent van harte welkom. En of
je in Nederland bent geboren of ver daarbuiten het is
voor hen allemaal gelijk. Ze
maken er geen onderscheid.
Geweldig!
Eerst stond er S.E.W. op de
gevel maar sinds kort hebben
ze een andere naam gekregen. Want ze zijn nu een
samenwerking aangegaan
met andere organisaties in de
stad en nu heet het 13 Volt.
Goeie naam trouwens. Er
straalt dynamiek uit. Maar de
naam alleen is niet genoeg.
Het leeft echt daarbinnen. En
ik hoop er nog vaak binnen
te mogen komen en als ik
ze kan helpen op wat voor
manier dan ook, zal ik dat
zeker doen. En ik hoop dat u,
als u dit gelezen hebt en het
u aanspreekt, er ook zo over
denkt.
Hein

13Volt is ontstaan door een fusie van Stichting Experimenten Werkgelegenheid, Centrum Buitenlandse Vrouwen en
de Moedercentra. Deze organisatie ondersteunt kwetsbare
burgers met individuele begeleiding, coaching, cursussen
en met projecten op het gebied van gezondheid, armoede,
kunst en cultuur. 13Volt werkt ook mee aan het programma
Meedoen en Sociale stijging van de gemeente Tilburg.
Meer info: www.13volt.nl

Mari van Poppel Toernooi 2015
Op 5 januari 2015 gaat de 32 editie van het driebandentoernooi van In de Boomtak, beter bekend als het Mari van Poppeltoernooi van start. Zestien deelnemers zullen trachten de
opvolger te worden van de kampioen van vorig jaar Leo van
Diessen, die zijn titel niet zal verdedigen.
Verdeeld over 2 poules zal men eerst de halve finales moeten
bereiken om kans te kunnen maken op de eindoverwinning.
De speeldata zijn:
Voorrondes: 5-12-19-26 januari, 2-9-23 februari 2015
Halve finales: 2 maart 2015
Finale: vrijdag 6 maart 2015
De wedstrijden van de voorrondes beginnen op maandag om
19.15 uur.
De halve finale en finalewedstrijden beginnen om 19.30 uur.
Iedereen is tijdens deze wedstrijden van harte welkom als
toeschouwer.
De organisatie.
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Kerstverhaal: Hoe de eerste kerstboom versierd werd

Het feest van Kerstmis komt
jaarlijks met een uitbarsting
van vreugde en kleur. Huizen
en straten worden versierd
om de geboorte van de
Verlosser te vieren. Wanneer
het hele gezin gezamenlijk
de kerstboom opzet, vragen
de jonge kinderen wel eens
waar deze traditie om een
naaldboom te versieren met
Kerstmis toch vandaan komt.
Het is nacht. Ergens in een
van de landen in het oosten ligt de natuur te slapen
onder een zachte, witte laag
sneeuw. De sterren twinkelen
zachtjes. De maan glijdt stil
langs de hemel en schijnt
door de kale, kromme bomen. Eén boom staat nog
groen en fier rechtop: het is
de dennenboom. Zelfs de
ijzige kou van de winter is
niet in staat om de dennenboom te ontdoen van zijn
groene naalden. Het is stil en
alles is in slaap.
Maar... niet iedereen slaapt
deze nacht. In een armoedige stal is een jonge maagd
in gebed terwijl haar zuivere
bruidegom, die een goede,
jonge man is, bij haar waakt.
De maagd is in verwachting
en haar kind kan ieder moment geboren worden.
En midden in de nacht wordt
daar in die stal, op wonder-

bare wijze, het kind geboren.
Het is een jongen. Maar hij
is geen gewone jongen: hij
is God en mens. Hij is zo
kwetsbaar en teder, maar ook
de Allerhoogste, de Verlosser
der Mensheid, de langverwachte, aangekondigd door
de profeten. Hij is Jezus, de
Zoon van God en de Zoon
van Maria.
En op het moment van zijn
wonderbaarlijke geboorte
klinkt er in de velden rondom
het stalletje een nog ongehoorde, hemelse melodie.
De lucht wordt vervuld van
licht en kleur terwijl koren van
engelen verschijnen om de
geboorte van de Verlosser
aan te kondigen: ‘Eer aan
God in den hoge en vrede op
aarde aan de mensen van
goede wil.’
Het slapende en bevroren
landschap ontwaakt. De
knoppen van de bomen barsten open en de prachtigste
bloemen verschijnen. Alles
schittert en is vol van prachtige kleuren en heerlijke geuren. Alle kleine dieren verlaten hun holletjes en huppelen
blij door de sneeuw waaruit
nu bloemen en groene plantjes steken. Ook de vogels
verlaten hun nesten en zingen voor hun Schepper die
mens geworden is! Heel de
schepping is verheugd en wil

de wonderbare geboorte van
God prijzen en iets geven
aan het nieuwgeboren Kind.
Alleen de dennenboom deelt
niet in de vreugde: hij is stil
en treurig. Hij was de enige
van alle bomen die groen
bleef in de winter maar nu
is hij de enige boom zonder
bloemen of vruchten om aan
het pasgeboren kindje Jezus
te geven. Hij is dan wel altijd
groen, maar met zijn scherpe
naalden die bijna net zo
scherp als dorens zijn, kan
hij niet zo dicht bij het zachte,
nieuwe Kindje komen.
De andere bomen die vol
met bloemen en vruchten
zijn, zien de dennenboom zo
droevig staan en ze willen
wel helpen. Maar wat kunnen
ze doen? De dennenboom
kreunt zachtjes. Hij heeft niemand om hem te helpen.
De sterren in de lucht schitteren met al hun kracht om
de baby Jezus te eren. Terwijl
zij zo hun gloed op de aarde
schijnen bemerken ze dat er
iemand niet deelt in de blijdschap: de arme dennenboom
die zich saai en somber voelt.
Nu kijken ook de sterren met
medelijden naar de dennenboom. De grootste en mooiste ster zegt: ‘Laten we hem
helpen; wij zijn met velen en
hebben zo veel licht. We zouden toch wel iets van onze
schittering aan hem kunnen
geven, zodat hij iets heeft
om aan het Christuskind te
geven.’ Alle sterren stemmen
daarmee in en in een sprankelende regen werpen zij zich
op de dennenboom. Even
is de dennenboom bang
dat hij in brand zal vliegen
maar zijn angst verandert in
vreugde als hij zichzelf zo
prachtig bedekt ziet met de
stralende, veelkleurige sterren. De andere bomen en de
dieren zien het en krijgen nu
ook een idee om te kunnen

helpen. De dieren plukken
de prachtig rode appels en
andere vruchten van de
bomen en hangen ze aan de
dennenboom. Nu kan hij zich
vertonen aan het Goddelijk
Kind en Hem prijzen met zijn
prachtige sterrenkleed.
Daar kijkt nu het kindje Jezus
uit de stal naar buiten, naar
de prachtige natuur die zo
kleurrijk leeft en schittert
midden in de winter ter ere
van Zijn geboorte! Als Zijn
blik op de dennenboom valt,
verschijnt er een wonderschone glimlach om Zijn
lippen en Zijn aanbiddelijke
handjes strekken zich uit
naar de sprankelende lichtjes
in de dennenboom. De dennenboom is vol vreugde! Hij
heeft nu eindelijk iets kunnen
geven om zijn Schepper te
doen glimlachen!
Van toen af begonnen de
mensen, als een herinnering aan deze wondervolle
gebeurtenis, ieder jaar met
Kerstmis dennenbomen te
versieren met schitterende
lichtjes en sterretjes, kleurige
kerstballen en heerlijke lekkernijen allemaal als eerbetoon aan hun Goede God die
mens wilde worden.
Laten ook wij dit jaar met
Kerstmis ons best doen voor
Onze Lieve Heer, die voor
ons een Kind is geworden om
de deuren weer te openen
van de hemel, die wij verloren hadden door de zonde.
Laten wij ons best doen om
te leven voor God om eens
bij Hem, bij zijn Moeder Maria
en bij Sint Jozef te zijn in de
hemel.
Zalig Kerstmis!
Door: Sr. Tammie Bonyun,
EP. Heralds of the Gospel
magazine. Jaargang 5, nummer 50, December 2011
(vertaald uit het Engels)
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Tilburg bevrijd

Generaal Dwight D. Eisenhower 60 jaar geleden in onze buurt!
De laatste maanden is uitgebreid aandacht besteed
aan de bevrijding van Tilburg. Reden genoeg om
daar als wijkkrant ook even bij stil te staan.

Drie Engelse verpleegsters vroegen Eisenhower om zijn handtekening.

Pamfletten
In de maanden september en
oktober 1944 werden boven
Tilburg vele pamfletten uitgeworpen, gericht aan Duitse
soldaten. Het was een boodschap van de Amerikaanse
generaal Dwight David Eisenhower, die met de geallieerde troepen aan de bevrijding van Frankrijk, België en
Nederland ‘werkte’... In die
pamfletten liet hij weten dat
alle Duitse soldaten die zich
overgaven, overeenkomstig
het oorlogsrecht behandeld

zouden worden. Ze konden
rekenen op goed voedsel en
medische verzorging. Bovendien zouden ze zo spoedig
mogelijk uit de gevarenzone
worden afgevoerd.
Strijd
Dit heeft echter niet kunnen
verhinderen dat er om Tilburg
nog strijd werd geleverd.
De laatste strijd om Tilburg
duurde van 14 tot 27 oktober
1944 en kostte 54 burgers
het leven.

Bevrijding
Op 27 oktober 1944 werd
Tilburg bevrijd. De Schotten
waren de eersten die Tilburg
binnentrokken. De bevolking
liep massaal uit om hen te
verwelkomen. Vanwege het
gevaar dat Duitse sluipschutters konden opleveren, werd
het bevrijdingsfeest even uitgesteld. Op 4 november was
het zover en kon Tilburg de
bevrijding groots vieren. Bij
dit bevrijdingsfeest was ook
Prins Bernhard aanwezig.
Ieder kon aan het feesten
gaan, maar dat gold niet voor
de gewonde militairen. Voor
hen werden noodhospitalen
ingericht. Voor de Engelse
soldaten was er een noodhospitaal in het Ursulinnenklooster aan de Elzenstraat
en de daarbij behorende
Kloosterschool om de hoek,
aan de Dionysiusstraat.

twee andere geallieerde
generaals ook een bezoek
aan het bevrijde Tilburg. Ze
bezochten onder andere het
noodhospitaal voor Engelse
soldaten in de Elzenstraat.
De Tilburgse schrijver Ed de
Néve (1889-1961) ontving
van de Generaal Eisenhower
een eerbewijs voor zijn verdiensten tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Dwight David Eisenhower
was later van 1953 tot 1961
President van de Verenigde
Staten van Amerika namens
de Republikeinen.
Bijzonder, dat hij ook ooit
- een dag - in onze Bomenbuurt is geweest !
Wil Verheggen
Bron: Regionaal Archief
Tilburg

Eisenhower
Kort daarna - op 30 november 1944 - bracht de
opperbevelhebber van de
geallieerde strijdkrachten
generaal Eisenhower met
Iedere tweede donderdag
en laatste zaterdag van de
maand speel je bij ons de

Boulevard Buzz Quiz

Wij kennen de leukste plekjes voor Winterzon en Wintersport!

Een multimediale interactieve
quiz die gespeeld wordt met
echte buzzers.
Voor al uw fietsen
groot en klein moet u bij

Ton van de Klundert
zijn
Ook levering en reparatie
van Kymco scooters
Watertorenplein 4, Tilburg
Tel. 013-4683289
Hart van Brabantlaan 30 - 5038 JM Tilburg
T. 013-5362605 - E. tilburg@disma.nl - www.disma.nl

Paletplein 31, Tilburg
Tel. 013-4674730

Allerlei onderwerpen komen
aan bod: sport, muziek, film,
geschiedenis, wetenschap,
reclame, bloopers en
nog veel meer.
Voor meer informatie over
deze quiz en alles wat ons
café nog meer te bieden
heeft, check onze website:

www.boulevard-cafe.nl
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PC-ReStart en PC-Consult

PC-ReStart is een laagdrempelige vraagbaak en hulp op
het gebied van computerproblemen, zowel op het gebied
van hardware, software,
randapparatuur en social
media.
PC-ReStart is in de eerste
plaats bedoeld voor mensen die via de Bijzondere
Bijstand, Stichting Leergeld
of andere hulpinstanties een
computer en/of randapparatuur hebben aangeschaft,
maar niet in staat zijn deze
zelf te onderhouden en geen
middelen hebben dit goed te
laten doen.
Voor deze, en alle andere,
mensen bieden wij gepaste
hulp op aanvraag.

PC-ReStart beschikt over
een reparatieruimte waar
mensen terecht kunnen met
hun software en hardware
problemen, waarbij zij tegen
een kleine vergoeding geholpen worden.
Medewerkers van Stichting
Social Energy staan klaar om
de problemen op te lossen
en mensen op weg te helpen
met hun computer, laptop en
computerprogramma’s.
PC-ReStart is aangesloten bij
de Meedoenregeling.
Openingstijden: dinsdag,
woensdag en donderdag van
13.00 tot 17.00 uur.

Bij PC-Consult kunt u terecht
met alle vragen over computers, laptops, tablets en
programma’s, zoals:
Windows XP, 7 en 8, Word,
Excel, e-mail, internet, social
media (zoals Twitter, LinkedIn
en Facebook), foto- en videobewerking, virusscanners en
computeronderhoud.
Of wilt u weten hoe u de
werkmap van het UWV moet
invullen, hoe u bankzaken
moet doen of hoe u uw
computer of laptop virus-vrij
houdt? Bij PC-Consult krijgt u
professioneel advies en uitleg
van een ervaren docent. U
betaalt hiervoor per consult,
waarvoor u gebruik kunt maken van de Meedoenregeling.
Openingstijden:
Maandag van 11.00 tot 13.00
uur, woensdag van 10.00 tot
13.00 uur.
Website: stichtingsocialenergy.nl/pc-restart
www.facebook.com/pcrestart013
Telefoon: 06-44510505
E-mail: info@pcrestart013.nl
Twitter: @PCReStart013

(bedragen in euro)

Meedoen
regeling

Eigen
bijdrage

Totaalbedrag

Oplossen softwareproblemen
Oplossen hardwareproblemen
(exclusief onderdelen)
PC-Consult, per bezoek

4,9,-

1,1,-

5,10,-

4,-

1,-

5,-

Windows 7 installeren (met licentie) 20,-

20,-

40,-

Monitor, muis of toetsenbord

50%

50%

Complete PC met Windows 7
50,(geinstalleerd met office, antivirus..)

50,-

variabel
100,-

PC-Consult
● maandag - 11.00 tot 13.00 u.
● woensdag - 10.00 tot 13.00 u.
PC-ReStart
● dinsdag - 13.00 tot 17.00 u.
● woensdag - 13.00 tot 17.00 u.
alleen voor kleine beurs en
Meedoenregeling.
● donderdag - 13.00 tot 17.00 u.
Telefoonnummer:
06-445105 05
– Alleen tijdens openingsuren
van PC-ReStart
Adres:
Wijkcentrum In De Boomtak,
Boomstraat 81,
5038 GP Tilburg.
0135430920

Repair Cafe,
ook in 2015

Ook in 2015 organiseert
Social Energy elke laatste
zaterdag van de maand het
Repair Café bij
wijkcentrum In De Boomtak.
Noteert u de volgende data
alvast in uw agenda:
31 januari, 28 februari, 28
maart, 25 april, 30 mei, 27
juni
Bij het Repair Café mag
iedereen spullen meenemen die kapot zijn, om deze
samen met deskundige
vrijwilligers te proberen te
repareren. Spullen die meegenomen kunnen worden
zijn: elektrische apparaten,
meubels, kleding, fietsen en
speelgoed.
Bijvoorbeeld een broek die
wat te lang is, het koffiezetapparaat dat niet warm
wordt, die fijne trui met een
gaatje en de fiets zonder
rem. Voor reparaties wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd van de bezoeker.
Uiteraard moeten benodigde
onderdelen wel zelf gekocht
worden, hierover geven de
deskundige medewerkers
graag advies.

