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Certificaten uitgereikt aan leden Coöperatie

Behalve de gebruikelijke borrel ging er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Coöperatie In de Boomtak belangrijkere zaken over tafel.
Alle ruim 100 leden kregen zondag 25 januari officieel hun certificaten uitgereikt. Mede dankzij de totale bijdrage van 76.100 euro is ons
wijkcentrum per 31 december 2014 officieel overgenomen van de gemeente.
Foto´s Joep Eijkens

Onduidelijkheid over camping in onze wijk
Het Van Gend en Loos-terrein is prima geschikt als tijdelijke kampeerplek, maar omwonenden zien een permanente camping niet zitten. Dat blijkt uit een enquête waarin bewoners gevraagd werd wat hun ervaringen
zijn met tijdelijke campings bijvoorbeeld met festival Mundial en Incubate. Maar wat de gemeente doet met
deze mening van onze wijk is inmiddels onduidelijk.
Eind januari landde bij omwonenden van het Van Gend en
Loos-terrein een bewonersbrief
in de bus die kristalhelder was:
de buurt wil wél een tijdelijke
camping op het terrein, maar
geen permanente seizoengebonden camping.
De gemeente neemt het besluit
over, zo is duidelijk te lezen in
de brief:
[De gemeente]… ’heeft daarom
besloten om het plan voor een
seizoensgebonden camping op
VGL niet te ondersteunen’.
Deze conclusie ging echter te
snel naar de zin van raadsleden,
met name van D66.

Een besluit alleen maar baseren
op de mening van omwonenden
is wellicht wat beperkt, vinden
ze. Want hoe zit het met de belangen van festivalondernemers,
de aantrekkelijkheid van de stad
en waarom zijn de bewoners
precies tegen een permanente
camping? Kan dat niet met
goede beheersafspraken opgelost worden?
Wethouder Berend de Vries
(wijkwethouder Noordhoek en
ook verantwoordelijk voor de
Spoorzone) gaf aan om eerst
alle plussen en minnen van een
permanente camping goed op
een rij te zetten en de beslissing

uiteindelijk voor te leggen aan
de Raad.
Maar wat vinden de omwonenden nu precies van de
kampeerinitiatieven op het gerenoveerde voormalige rangeerterrein van Van Gend en Loos?
In totaal 115 reacties waren
binnengekomen op de gemeentelijke enquête.
Bijna alle respondenten (90
procent) bleken bekend met
eerdere edities van de pop-up
camping. 70 procent van hen
is neutraal of positief over de
pop-up stadscamping en ruim
driekwart heeft geen of weinig
overlast ervaren van de tijdelijke

camping. Bijna de helft van de
mensen die reageerden (48
procent) ziet het plan voor een
seizoensgebonden camping
niet zitten. Op basis waarvan de
omwonenden geen permanente
camping willen, is niet omschreven.
Inmiddels hebben bijna alle bewoners van de grondgebonden
woningen, grenzend aan het
VGL terrein, een petitie bij de
gemeente ingediend tégen het
plan van een seizoensgebonden
camping. Wat hiermee gebeurt
is dus nog onduidelijk.
Wordt vervolgd.
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Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920 / info@indeboomtak.nl / www.indeboomtak.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 24.00 uur
07.30 - 19.00
08.30 - 09.30

Dagelijks (Ma/Vr)
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
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

Woensdag
Sociaal Centrum
Yoga
PC Consult
PC Restart
Biljartvereniging De Noordhoek

13.30 - 15.00
15.30 - 16.15
19.30 - 21.00
20.00 - 24.00
20.00 - 22.30
20.30 - 22.30
21.00 - 22.30

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

13.00 - 16.30
13.30 - 16.00
17.00 - 19.00
17.30 - 20.30
19.00 - 21.00
20.00 - 24.00

Donderdag
Yoga
PC Restart
Schilderles Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de maand)
Spelletjes middag
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)

11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

Zaterdag
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Ju-Jitsu
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 (2e zondag van de maand)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatisch voor kinderen (even weken)
Kroatische gemeenschap (3e zondag van de maand)

09.30 - 10.30
13.00 - 17.00
13.30 - 15.30
14.00 - 16.30
14.30 - 16.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
21.00 - 23.00

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

De wijkkrant In de Noordhoek is een
uitgave van Wijkraad de Noordhoek

Adverteren in de
krant?

Verschijnt 8 maal per jaar.
Oplage: 4250

Neem contact op met:

Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Redactie: Joep Eijkens, Monique Engel,
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: Dinsdag 10 Maart

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
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Zonnepanelen voor In de Boomtak - NLdoet
Stichting Social Energy, wijkbewoners en partners leggen
op NLdoet-dag, vrijdag 20 maart, 36 zonnepanelen op het
dak van wijkcentrum In de Boomtak.
Daarmee wordt de eerste stap gezet om ons wijkcentrum
energieneutraal te maken.
In februari 2014 ontving Stichting Social Energy € 9000,- in
het kader van de duurzaamheidsprijs van de gemeente Tilburg om het energieverbruik van
dit wijkcentrum in eigen beheer
energie-neutraler te maken. Ook
wijkcentrum De Back, in de wijk
Zorgvlied, ontving in dit kader €
9000,-.
De uitvoering van deze verduurzaming door middel van zonnepanelen heeft op zich laten
wachten omdat eerst het pand
eigendom moest worden van
de wijk. Nu de eigendomsakte
op 30 december jl. bij de notaris

gepasseerd is, kan met het
monteren van de zonnepanelen
worden begonnen.
Maar niet zonder de wijkbewoners van de Noordhoek-Bomenbuurt!
In de Boomtak laat het installeren van de zonnepanelen niet
enkel over aan professionals
maar roept de hulp in van de
omgeving. Op 20 maart vindt
NLdoet plaats; een dag, georganiseerd door het Oranje Fonds,
waarop vrijwilligers door het
hele land meewerken aan ver-

Maar liefst 9000 euro ontving Social Energy voor het verduurzamen van
In de Boomtak. Wethouder Berend de Vries overhandigt de cheque.

schillende klussen. In het teken
van NLdoet helpen vrijwilligers
en buurtbewoners, onder het
toeziend oog en na het nodige
voorwerk van een installateur,
bij het monteren van de panelen.

gaan volgen.
Het laatste zonnepaneel zal op
het dak geschroefd worden door
wethouder Berend de Vries, die
een jaar geleden het geldbedrag
van €9000,- ter beschikking
stelde.

Dat betekent niet dat u per se
het dak op moet, want er zijn
genoeg andere klussen te doen,
zoals het uitpakken en schoonmaken van de panelen, verzorgen van catering en nog veel
meer. Dus heeft u zin om samen
met uw buurtgenoten de handen
uit de mouwen te steken en uw
wijkcentrum te voorzien van
duurzame energie? Meldt u zich
aan via: bestuur@stichtingsocialenergy.nl.

Wijkcentrum In de Boomtak
is een van de vijf pioniers die
wordt gevolgd en ondersteund
door het project Beheer je
buurthuis. Wat de Tilburgers
uniek maakt is hoe zij via wijkcertificaten 75.000 euro wisten
op te halen om de aankoop van
een eigen gebouw mogelijk te
maken. John Geerts, verantwoordelijk voor het financieel
beheer van In de Boomtak,
vertelt dat op 30 december 2014
de diverse aktes (aankoop van
de gemeente, hypotheekakte
van Rabobank en lening van
de Coöperatie, die het geld van
de certificaten beheert) bij de
notaris zijn gepasseerd. “Daarmee is het wijkcentrum daarmee definitief in handen van de
wijkbewoners”.
Geerts zegt ook trots te zijn op
de 36 zonnepanelen die op 20
maart op het dak van het pand
worden geïnstalleerd.

Stichting Social Energy zoekt
daarnaast nog enkele ondernemers die het project willen
sponsoren met het beschikbaar
stellen van materieel: een hoogwerker, kunststof rijplaten en
valbescherming. Uiteraard wordt
uw (bedrijfs-)naam vereeuwigd op het scherm waarop de
bespaarde energie zal worden
getond en in de diverse mediapublicaties die over dit project
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Buurtbewoner kan wel degelijk verschil maken
De participatiesamenleving, je hoort het overal en het
gaat iedereen aan. Maar wat betekent het als je als inwoner van de Noordhoek opkomt voor je omgeving? Dan
blijkt participatie niet altijd vanzelfsprekend. Toch kun je
wel degelijk invloed hebben. En je leert je buurtbewoners
ook veel beter kennen.
Het had een onderwerp in een
consumentenprogramma kunnen zijn: projectontwikkelaar
koopt oude panden op en bouwt
er een omvangrijk appartementencomplex. Uitzicht weg, groen
weg, parkeeroverlast, een haperend gemeente-apparaat, veel
frustratie en een ontwikkelaar
die doof en blind is voor de omgeving. De omwonenden van de
Noordhoekring maakten het de
afgelopen jaren allemaal mee bij
de bouw van ´De Worst´.
Het begin
Eind september 2012 valt bij
150 bewoners een uitnodiging
voor een informatiebijeenkomst
op de mat. Ontwikkelaar Stuproject wil maar liefst 214 studentenwoningen en ca. 1800m2
commerciële ruimte bouwen op
de locatie waar eens een rijtje
huizen stond inclusief café Du
Chêne.
De avond verloopt rommelig,
informatie over de procedure is
beperkt. Wel wordt duidelijk dat
het plan twee hoge woontorens

van 26 meter (8 hoog) en een
hoofdgebouw van 20 meter
hoog omvat. De op die avond
gemaakte afspraak om zorgen
van de buurt verder te bespreken wordt niet nagekomen,
maar de aanvraagprocedure
voor de bouw wordt door de
ontwikkelaar wel gestart.
Actiegroep
En wat doe je dan? Verschillende buurtbewoners, waaronder Maarten Post en Kathelijn
Plasmeijer, zochten contact met
elkaar. Maarten: ´We merkten
heel snel dat veel bewoners van
de Boomstraat, Noordhoekring,
Dionysiusstraat en ook de
Kloostertuin beheergroep allemaal dezelfde zorgen en bezwaren hadden tegen het plan. We
besloten voortaan gezamenlijk
te handelen.’
De impact van het bouwplan
was veel te groot, volgens de
omwonenden. De achterliggende Kloostertuin inclusief monumentale kapel en basisschool
De Elzen zouden verdwijnen

achter een muur van hoogbouw.
Er was geen parkeervoorziening
voor de toekomstige bewoners
en klanten van de commerciële
ruimten, en er waren veel zaken
onvoldoende of niet uitgewerkt.
Hoe zat het met laden en lossen, de verkeersveiligheid, het
beheer van de studentenwoningen en zou de Kloostertuin wel
behouden kunnen blijven?
Vragen te over dus. In korte tijd
hebben ruim 80 medestanders
zich verzameld. Met deze steun
uit de wijk, directie en MR van
basisschool De Elzen, beheergroep van de Kloostertuin
en de wijkraad benaderen ze
collectief de politiek. ‘De politiek bleek heel erg benaderbaar.
Contactgegevens van gemeenteraadsleden staan gewoon op
de gemeentewebsite en allemaal wilden ze graag onze kant
van het verhaal horen’, vertelt
Maarten.
Succes
De actiegroep presenteert haar
standpunt uiteindelijk voor de
gemeenteraad. Met succes: vrijwel unaniem schiet de gemeenteraad het oorspronkelijke plan
af en verwijst het ontwerp terug
naar de tekentafel. Het eerste
resultaat is binnen.
Het aangepaste ontwerp komt

echter nauwelijks tegemoet aan
de bezwaren uit de omgeving
en de opstelling van de projectontwikkelaar laat nog veel te
wensen over. Ook dit plan krijgt
de steun van de gemeenteraad
niet. De Tilburgse media hebben
het conflict inmiddels ontdekt en
zij dopen het bouwproject om tot
´De Worst´, gebaseerd op het
fantasieloze ontwerp.
De ontwikkelaar gaat echter,
met weer een aangepast plan,
volle kracht vooruit en begint
volledig op eigen risico aan de
bouw. Toch zien de omwonenden binnen dit laatste plan, dat
nog steeds veel zorgen en bezwaren kent, ook mogelijkheden
tot verbeteringen.
´Constructief meedenken over
hoe het beter kan en hoe we
een win-win situatie konden
creëren, is altijd de insteek geweest´, legt Kathelijn uit. Hierop
zet de buurt alles op alles om de
politiek te overtuigen. In de gemeenteraadsvergadering pleiten
de omwonenden ervoor de winwin mogelijkheid te benutten. Dit
heeft wel resultaat.
Samenwerking tussen verschillende partijen (bewoners,
wijkraad, directie en MR montessoribasisschool De Elzen,
Kloostertuinbeheergroep, Kinderdagverblijf De Kleine Boom
en Service Bureau Kinderopvang (Kinderstad) leidt ertoe
dat ze, met grote steun van de
gemeenteraad,

Lid van

Pedicure Rose Ramos
Gediplomeerd en
gespecialiceerd in o.a.
Diabetische voet
Reumatische voet
Schimmelnagels
Behandeling volgens afspraak
0645354472
Noordhoekring 328, 5038GH Tilburg
www.pesbonitos.nl
rose@pesbonitos.nl
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uiteindelijk toch nog een invulling vinden die recht doet aan
onze wijk.
Het resultaat
Aan de achterzijde (de kant
van Montessoribasisschool De
Elzen) is een parkeerkelder voor
bewoners gerealiseerd. De verkeersveiligheid bij basisschool
De Elzen komt minder in het
gedrang dan bij het eerste plan.
Er is een grotere speelplaats
voor basisschool de Elzen en
een gymzaal. Door die grotere
speelplaats is ook de mooie,
beeldbepalende boom behouden. De kinderen van montessoribasisschool De Elzen, kunnen
hier dagelijks van genieten.
En ook voor de bewoners van
het nieuwbouwcomplex is het
behoud van de boom een aanwinst. Vanuit het nieuwe pand is
het uitzicht aan de achterzijde
nu ook meer ‘groen’ en dat is
heel belangrijk in een versteende omgeving. Naast een gymzaal is er ook een ruimte voor
een BSO gecreëerd.
Niet alle punten zijn ingevuld
zoals de omgeving zou willen,
maar de winst ten opzichte
van het oorspronkelijke plan is
gigantisch. ´Belangrijkste les is
dat communicatie en samenwerking tussen alle partijen
essentieel zijn, vooral als de
plannen nog ruimte bieden voor

Spelende kinderen in de Kloostertuin aan de Dionysiusstraat. Op de achtergrond ‘De Worst’die sinds een paar
maanden is bewoond.
Foto’s Joep Eijkens

aanpassing´, vertelt Kathelijn.
De gemeente heeft dit ter harte
genomen en gaat dit punt verbeteren bij de bebouwing van de
voormalige Vormenfabriek.
Maarten: ´De politiek is heel toegankelijk. Vooral de raadsleden
Paulus Oerlemans (GroenLinks)
en Bram Keijsers (D66) hebben
zich gigantisch ingezet voor de
voorstellen uit de wijk. Maar ook
andere raadsleden zoals Jan
Heijmans, Hans Kokke en vele
anderen hebben ons enorm ge-

steund evenals wethouder Mario
Jacobs (Groen Links).´
Uiteraard was het de omwonenden te doen om een beter bouwplan, maar zeer positief effect
is dat het sociale contact in de
buurt is toegenomen. Contact
met school, buren en bewoners
van wijk is sterk toegenomen.
‘Dat is een hele mooie meerwaarde. En het blijkt dat je dus
wel degelijk verschil kunt maken
als buurtbewoner’.

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

Iedere tweede donderdag
en laatste zaterdag van de
maand speel je bij ons de

Boulevard Buzz Quiz
Een multimediale interactieve
quiz die gespeeld wordt met
echte buzzers.
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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Wagens bouwen en samen een pilsje drinken
Het begin ligt al ver achter mij, maar de herinneringen
blijven mooi. Zeker weten. Op een goed moment ben ik
lid geworden van een carnavalsvereniging. U weet het
wel: je bent jong en je wilt wat. En voor mij werd dat de
Fènpruvers. Voor je het weet rol je erin en help je mee
met het bouwen van de carnavalswagens.
De Fènpruvers zaten toen, en
nu nog steeds, aan de Bredaseweg in het gelijknamige café. Ik
ben erin gerold via mijn zwager,
want die deed aan wagenbouwen en had iets nodig. Dus zo
gezegd, zo gedaan. En toen is
het begonnen. Eerst ga je eens
kijken, dan ga je meebouwen,
en dan... slaat het virus toe.
Ongemerkt rol je erin en van het
een komt het ander. Eerst is het
een zaterdag en dan komt er
nog een avond bij. Je ontmoet
er leuke, gedreven mensen,
waar jij het goed mee kunt
vinden. Maar het belangrijkste
is: het thuisfront moet het er ook
mee eens zijn, want zonder hun
goedkeuring word het natuurlijk
ook niets.
Maar ik ben een mazzelaar,
want ze vonden het oké.
Papier-maché
Hoe gaat het bouwen van een
carnavalswagen in zijn werk?
Je hebt een ruimte nodig, die A
groot is, B waar elektriciteit is dit houdt automatisch in dat het
dak niet mag lekken - en C waar
stromend water is. Want water is
wel fijn, maar niet van boven!
De figuren op een carnavalswagen werden gemaakt met met
papier-maché. Je hebt dus oude

kranten nodig, maar vooral ook
veel mensen, en behangpap,
heel veel behang pap. En niet
te vergeten: vooral veel geduld,
heel veel geduld. Die mensen
en die genoemde pap, dat lukte
nog wel. Maar geduld is een
ander chapiter. Die ploeg die
toen bouwde kon je van veel beschuldigen, maar geduld hoorde
daar niet bij. O nee, dè nie dè.
Bergen op Zoom
Ons was ter ore gekomen dat
ze in Bergen op Zoom, waar ze
al heel lange wagenbouwtraditie
hebben, waren overgestapt op
het bouwen met polyester. Ze
beweerden dat het sneller ging,
je kon er mooiere vormen mee
maken en bovendien was het
weerbestendig. Want, zoals u
weet: papier heeft de neiging
om stuk te gaan als het regent.
En zoals u, opmerkzame lezer,
ook weet: het wil nog wel eens
regenen met carnaval in onze
mooie Kruikenstad.
Wat ze er evenwel niet bij
verteld hadden is dat je mallen
nodig hebt om met polyester te
kunnen bouwen. Maar die moet
je dan eerst maken, van staal.
En daarna moet je ze bekleden
met gaas, fijn gaas welteverstaan. Dat gaas moet je vooral

Een prachtige carnavalswagen uit de oude doos

goed vastzetten met ijzerdraad
of vlechtdraad, zoals ze dat in
de bouw noemen. Van die beide
materialen heb je nogal wat nodig, ze maar gerust: heel veel.
Nu zult u denken: oké, en dan
de polyester erop. Mis! Eerst
klei. Wat klei, hoezo klei? Nou,
je moet de figuur die je wilt maken eerst vorm geven, globaal in
staal en daarna gedetailleerd in
klei. Hoezo snel?
Maar er is in deze nog een klein
probleem. Als klei droog is, is
deze ofwel in poedervorm of zo
hard als steen. En dat is niet zo
makkelijk aan te brengen in die
toestand! Weer een probleem
om op te lossen....
Betonmolen
Ha, denkt u, je neemt gewoon
een betonmolen en klaar is
kees. Weer mis! De molen kan
het niet aan. Eén keer draaien
en kapot... Weg betonmolen!
Weer een vriend kwijt, of voor
een andere molen zorgen. De
vriend bleef gelukkig een vriend
en kon er wel mee lachen. Fijn

Foto Hein Staps

hè, zo`n vriend.
Wat nu? Goede raad is duur!
Maar de oplossing lag in Tilburg
bij een fabriek voor bakkerijmachines. Die had een tweedehands peperkoekmenger staan
en die kon het wel aan. Wij blij!!
Klein probleem bleef: dat apparaat draaide op krachtstroom.
Maar ook dat probleem werd
opgelost.
Toch ben je dan nog niet. Als
dan eindelijk die mal klaar is,
moet hij in het vet. Waarom?
Nou als je de polyester zo in de
mal laat lopen, krijg je het er niet
meer uit en is je mal naar de
vanen.
Gelukkig, we losten uiteindelijk
alles op. En in Bergen lachen ze
zich nu nog een aap! Maaaaaar,
we bouwden nu wel mooiere
wagens. En laat ons maar eerlijk
zijn: wat waren we trots als we
op den Heuvel stonden, bouwers en niet-bouwers. Want
we waren Tilburgers! En daar
deden we het voor.
Hein
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Nieuws van het Sociaal Centrum
Formulierenhulp

Vanaf 5 november 2014 is er in
het 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, ondersteunen u hier
graag bij.

Spelletjesmiddag
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.
De deelname aan de spelletjesmiddag is gratis en u hoeft zich
er niet voor op te geven.
U mag altijd binnen lopen voor
een gezellige middag en u kunt
ook uw favoriete spel meenemen.

Contact opnemen:
U kunt ons op verschillende
manieren bereiken:
Kom langs op woensdagochtend tussen 10.30 uur en 12.30
uur en stel vrijblijvend al uw
vragen. Het adres is Boomstraat
81, te Tilburg.
Ook kunt u ons telefonisch bereiken op 06-17771058 of u kunt
bellen naar In de Boomtak op
013-5430920.
Of mail naar sociaalcentrum@
indeboomtak.nl.

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
• langdurigheidtoeslag
• hulp van de meedoenregeling
• een DigiD
We kunnen ook helpen met het
invullen van andere formulieren
(geen belastingaangiftes).
Daarnaast helpen we met:

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
en het bij elkaar brengen van
‘hulp vragen’ en ‘hulp geven’
voor en door wijkbewoners.
Voortdurend zijn er zaken in
ontwikkeling.
Ook uw ideeën om onze wijk
nog aangenamer en meer
leefbaar 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.

Komt u het Sociaal
Centrum versterken?!
Wij willen 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
de werkgroepen van het Sociaal
Centrum komt versterken, 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 een bijdrage leveren aan het
Sociaal Centrum in zijn geheel,
stuur ons dan een e-mail naar
sociaalcentrum@indeboomtak.
nl, of kom langs.
Elke woensdag ochtend zijn we
aanwezig.

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

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

A c a c i a s t r a a t 1 2 / E l z e n s t r a a t 1 5 - 1 Ti l b u r g . Te l 0 1 3 - 5 4 2 3 3 0 9
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Noordhoekkerk 40 jaar geleden gesloopt
Herman Reijnders mag dan al lang elders in Tilburg
wonen, zijn wiegje stond in de Olmenstraat. En de Bomenbuurt neemt nog steeds een aparte plaats bij hem in.
Toen hij via zijn dochter aan het Hagelkruisplein hoorde
van een oproep in de buurtkrant over oude foto’s, voelde
hij zich dan ook meteen aangesproken. Want de 79-jarige
Tilburger heeft heel wat foto’s in onze contreien gemaakt
van verdwenen gebouwen: van de textielververij ‘De Regenboog’ aan de Bredaseweg tot de Suikerwerkenfabriek
die vroeger in de Eikstraat te vinden was.

Reijnders bezit maar liefst elf
vuistdikke ordners vol zelf geschoten foto’s en bijbehorende
krantenartikelen die iets te maken hebben met Tilburg - en dan
vooral het gesloopte Tilburg.
Hij is er begin jaren zestig mee
begonnen en de directe aanleiding mag bijzonder genoemd
worden. ‘Mijn zwager Jan
Claveaux, broer van mijn vrouw
Riet, is frater,’ vertelt Reijnders.
‘Hij heeft lange tijd in de missie in Congo gewerkt en om de
zoveel jaar kwam hij met verlof.
Dan zei hij altijd: “Wat is er toch
veel veranderd in Tilburg!” Op
een gegeven moment zei ik:

vel, het oude politiebureau aan
de Lange Schijfstraat, de tuin en
vijver van het Paleis-Raadhuis.’
En dan heeft hij het nog niet gehad over de kerken, fraterhuizen
en andere kloosters die hij nog
vast kon leggen voordat het te
laat was. ‘Ik heb ooit eens een
quiz gemaakt over de 26 kerken
die Tilburg toen nog telde. Die
bestond uit 26 foto’s en een lijst
met namen. De spelers moesten
dan raden welke naam bij welke
kerk hoorde.’
Zijn vrouw Riet: ‘Mijn broer Jan
speelde dat spel wel eens met
andere fraters, bijvoorbeeld op
Sinterklaasavond.’
Van twee kerken legde Herman
Reijnders ook de sloop vast, na-

melijk die van de parochies St.
Anna en Noordhoek. Met beide
parochies had hij ook een duidelijke relatie. Zo werd hij gedoopt
in de Noordhoekkerk en was hij
betrokken bij de verkennerij in
St. Anna.
Laatste Heilige Mis
We beperken ons hier tot de
kerk van de Noordhoek, die
vroeger lag op de plek waar nu
de gelijknamige residence ligt.
Reijnders heeft er tientallen
foto’s van bewaard. Hij legde de
laatste Heilige Mis vast op 31
december 1974 - inclusief de
organist, en de koster die voor
de laatste keer de klok luidde,
zoals op de foto te zien is.

“Dan zal ik op de foto zetten wat
er dreigt te gaan verdwijnen”. En
zo ben ik begonnen.’
Vismarkt
In die tijd was er volop werk aan
de winkel voor een fotograaf
die de snel veranderende stad
wilde vastleggen. Het was de
tijd van burgemeester Becht, die
de veelbetekenende bijnaam
‘Cees de Sloper’ kreeg. Reijnders geeft een paar voorbeelden
van verdwenen gebouwen en
straten: ‘Het oude stadhuis, de
Vismarkt, de oude Koningstraat
- voor de oude Koningswei was
ik te laat - het Piusplein, de Heu-

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
Paletplein 31, Tilburg
Tel. 013-4674730
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Ook fotografeerde hij de plechtigheid waarbij het Allerheiligste
in processie weggebracht werd:
‘Waarschijnlijk naar het klooster
van de zusters Ursulinen - misschien weet een van de lezers
het.’
Maar de meeste fotorolletjes
gingen toch wel op aan de
sloopwerkzaamheden: langzaam maar zeker zie je op de
foto’s het machtige kerkgebouw
onttakeld worden en tegen de
vlakte gaan om plaats te maken
voor een stuk grond dat nog
vele jaren braak heeft gelegen
en even een bijzonder stukje
stadsnatuur vormde...

Spinnen en bananen
We moeten even nog terugkomen op de vorige aflevering.
Marianne van Dongen had het
daarin over een gebeurtenis
uit haar jeugd: hoe een man
die een meisje lastig viel in de
Noordhoekkerk, werd aangehouden met hulp van personeel
van de ‘bananenfabriek’ van
Hexspoor. We vroegen toen de
lezers wie nog wist wat dat voor
een fabriek was. Daarop kwam
de volgende mooie reactie van
Lenie Wijdemans: ‘Ik ben opge-

groeid in de Boomstraat, naast
de Boomtak, toen nog patronaat. De meisjes van Hexspoor
zaten bij mij op de lagere school
in de Dionysiusstraat. Hun vader
had een importhandel in bananen. Het bedrijf was gevestigd
tegenover de Noordhoekse
kerk. (...) Fini Hexspoor vertelde
spannende verhalen over grote
dikke spinnen (ook vogelspinnen) die met de bananen meekwamen. Ik heb bij Fini thuis wel
eens gespeeld, stiekem beducht
voor mogelijke enge spinnen die

ik daar tegen zou kunnen komen... Mijn man is opgegroeid in
Jeruzalem. “Een werknemer van
Hexspoor woonde in de Twentestraat en had een verzameling
vogelspinnen en schorpioenen
aangelegd,” vertelt mijn man.
Er is ook eens een grote brand
geweest bij Hexspoor, staat mij
nog bij.’
Tot zover Lenie Wijdemans. Zelf
voegen we eraan toe dat Hexspoor een gebouw had waar de

geïmporteerde bananen konden
rijpen. Goed, er werden dus
geen bananen gemaakt, maar
Hexspoor zorgde wel dat ze
eetbaar op de markt kwamen.
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’.
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Voor Boekenschop snijdt mes aan vier kanten
De voorgevel van de voormalige natuurvoedingzaak ‘De
Paardenbloem’ doet het missschien niet vermoeden, maar
achter de kleine etalage aan de Bredaseweg bevindt zich
een paradijs voor boekenliefhebbers. Hier verkoopt José
van Lieshout samen met een klein legertje vrijwilligers een
schat aan tweedehands boeken voor een klein prijsje. En
daarvan profiteren vele goede doelen in de regio.
Wat is het Boekenschop?
‘Boekenschop’ betekent eigenlijk
letterlijk ‘boekenschuurtje’ in het
Tilburgs.
‘Schop’ is het Tilburgse woord
voor ‘schuurtje’ en we zijn in een
schuurtje begonnen.
Dus vandaar de naam.

allerlei markten te gaan staan.
We hadden op een gegeven
moment zo veel boeken dat we
wel 4 schuurtjes (‘schoppen’)
gebruikten om ze op te bergen.
Toen kwam het kantoorpand
vrij waar ik zelf zo’n 30 jaar heb
gewerkt. Ik mocht de boeken

ken, en hoe laag de prijzen zijn,
dan zijn ze vaak aangenaam
verrast.
We hebben ook aanbiedingen.
Als we van een bepaald boek
vijf exemplaren of meer binnengekregen hebben, zoals bij
bestsellers regelmatig gebeurt,
dan gaan ze voor een euro of
voor 50 cent weg. Mooi meegenomen, toch? En als je voor €
2,50 of meer boeken koopt, mag
je iets kiezen uit de verzameling dingen die we niet verkopen
maar wel soms binnen krijgen,
zoals spelletjes, lp’s of cd’s.

De opbrengst van de boekverkoop gaat dus naar goede
doelen?
Ja, de opbrengst gaat naar
overwegend lokale of regionale
goede doelen. Dat kan een kinderboerderij zijn, een huis waar
terminale kinderen hun vakantie
kunnen doorbrengen met hun
gezin, de voedselbank, sportverenigingen of een muziekgezelschap.
Maar soms ondersteunen we
ook mensen die met een project
in een ver buitenland bezig
zijn, zoals in Guatemala, Kenia,
Nepal, Senegal. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de aankoop van
stapelbedjes voor weeskinderen.
Werken hier alleen vrijwilligers?
Ja. We werken hier met zo’n
vijftien vrijwilligers. Ik heb de coördinatie, dus ik ben bijna elke
dag hier. De meesten werken
hier een á twee dagen in de
week, en met veel plezier.
We maken veel leuke dingen
mee met klanten. Het is al een
paar keer gebeurd dat er een
boek werd binnengebracht dat
op dat moment door iemand
werd gezocht. Hartstikke leuk!
Veel mensen die boeken weg
doen, hebben hun verhaal
erbij. Heel bijzonder. En tussen
klanten kunnen vaak ook leuke
gesprekken ontstaan.

Jose van Lieshout is samen met vele vrijwilligers de drijvende kracht achter Het Boekenschop. De opbrengst van
de verkoop gaat naat tientallen goede doelen. 					
Foto: Joep Eijkens

Je bent in een schuurtje begonnen?
Zo’n twaalf jaar geleden had
Kindervakantiewerk ‘t Zand/
Wandelbos geld nodig.
Enthousiast wilden ze meedoen
met de Meimarkt, maar helaas
stak er dat jaar een storm op
en kon de markt geen doorgang vinden. Ze wilden toen
alle spullen weggooien, maar
gelukkig heb ik de boeken kunnen redden. En daar moesten
we toen natuurlijk iets mee.
Zo is het idee ontstaan om op

daar neerleggen een jaar lang.
Heel fijn, het was er droog en
er was genoeg ruimte. En ik
ben de boeken daar ook gaan
verkopen. Toen dat pand weer
kantoor werd, ben ik hier in de
ruimte van ‘De Paardenbloem’
terechtgekomen, die inmiddels
verhuisd was naar de Schouwburgring.
Het is leuk om de reacties te
zien van mensen die hier voor
het eerst komen. De voorgevel
is vrij smal en als ze dan zien
hoeveel ruimte hier is met boe-

Hoe lang zit het Boekenschop
hier nu?
Zo’n drie jaar.
In het begin waren we alleen op
woensdag en zaterdag open,
maar het werd zo druk dat we
nu elke dag open zijn, van 12.00
tot 17.00 uur.
En op zaterdag - dat is onze
topdag - zijn we open van 10.00
uur tot 18.00 uur.
Dus de mensen die uit het centrum terugkomen, kunnen hier
dan nog even binnenwippen aan
de Bredaseweg.

Hoe kom je aan al die tweedehands boeken?
Die krijgen we. We hebben
alles wat hier staat gekregen,
inclusief de boekenrekken. Elke
dag worden er boeken gebracht, mooie en minder mooie.
Mensen doen afstand van hun
boeken als ze daar goede redenen voor hebben, bijvoorbeeld
overvolle boekenkasten, verhuizen naar een kleinere woning of
een interne verbouwing. Vaak
denken mensen dat ze hun
oude boeken maar weg moeten gooien omdat niemand ze
meer wil lezen. Maar dat kunnen
soms heel bijzondere boeken
zijn. Wij zeggen: ‘Bij twijfel de
boeken maar gewoon brengen,
dan kijken wij wel of ze nog
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verkoopbaar zijn.’
We willen echter geen encyclopedieën, geen oude studieboeken en liever ook geen
afgeschreven en beduimelde
bibliotheekboeken.
Soms hebben mensen er moeite
mee om hun boeken weg te
doen. Dan zeg ik altijd: ‘Het mes
snijdt aan vier kanten: Je huis
opruimen is prettig en geeft in je
hoofd een vrijer gevoel, wij zijn
blij met verkoopbare boeken,
de klant die het koopt is er goed
mee, en de goede doelen profiteren van de opbrengst.’
Wat voor soort boeken kun je
in deze winkel vinden?
Het assortiment is heel breed.
We verkopen literatuur, kinderboeken, stripboeken, hobbyboeken, kookboeken, thrillers,
boeken over kunst, geschiedenis, religie, spiritualiteit, opvoeden, natuur, sport, management.
We hebben ook veel boeken
over Tilburg en omstreken. Er
komen docenten en studenten
nederlands, engels, muziek,
journalistiek, ook mensen die
een promotieonderzoek doen.
Die zoeken vaak heel specialistische boeken, vaak ook oudere boeken. Ook mensen die
boeken zoeken over de Tweede
Wereldoorlog kunnen hier

terecht, en mensen waarvan de
wortels in Indonesië of NieuwGuinea liggen. Dat soort boeken
vind je niet zomaar overal. Juist
voor snuffelaars is dit een ideale
winkel!
En als iemand een boek zoekt
dat wij niet hebben, kunnen
we nog kijken of het in één van
onze drie magazijnen ligt.
Je hebt ook nog magazijnen?
Ja, we hebben drie magazijnen
op verschillende locaties. Maar
het zou natuurlijk heel fijn zijn
als alle boeken overzichtelijk in
één groot magazijn ondergebracht konden worden, gratis en
het liefst in de buurt.
Je hoort steeds dat mensen
minder lezen. Merk je daar
iets van?
Nee! Gelukkig niet. Wij groeien
nog steeds. Mensen schaffen
misschien wel minder boeken
aan die nieuw en duur zijn, maar
een tweedehands boek is erg
goedkoop. En als ze er dan ook
nog mooi uitzien kunnen ze ook
als cadeau dienst doen. We
verkopen overigens ook boekenbonnen.

18 maart Open dag De Vuurvogel

Op zoek naar een goede basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Nieuwsgierig naar onze campus?
Op woensdag 18 maart is onze open dag!
’s Ochtends van 9.00-12.00 uur en ’s avonds van 19.00-21.00 uur
zijn jullie van harte welkom op ons adres: Eikstraat 11, Tilburg.
Wij geven informatie over hoe wij op onze campus werken, hoe wij
over bepaalde zaken denken en uiteraard krijgen jullie een rondleiding door ons prachtige gebouw. Iedereen is welkom
Tot 18 maart!

Het Boekenschop:
Bredaseweg 256, www.boekenschop.nl
IN DE BUURT
ÉN OP FACEBOOK!

Geboortekaartjes
Trouwkaarten

VAKWERK
IN DRUK
EN PRINT

Het Laar

40 jaar

Jubileumkaarten
Handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a telefoon 013-5423735 info@drukkerijhabe.nl www.drukkerijhabe.nl

40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’
Het Laar biedt mensen al 40 jaar de mogelijkheid om hun
leven te leven zoals zij dat zelf willen. Ook als u wat ouder
wordt en het misschien wat minder makkelijk is om vast te
houden aan uw zelfstandigheid en leefstijl. Belangrijk is dat u
zich altijd thuis voelt, waar u ook woont. Thuis met Het Laar.
Het Laar biedt u hiertoe een breed pakket aan producten,
diensten en faciliteiten zoals thuiszorg, het huren van een
appartement met woonarrangement, verzorging en verpleging.

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Voor meer informatie, kijk op onze nieuwe website:
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00
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Monumenten in onze wijk: de Broodbakkerij
In de Acaciastraat op nummer 23 staat het pand van de
voormalige Broodbakkerij, gebouwd in 1932 door bakker Alphons Vorselaars jr., onder architectuur van de
Tilburgse architect Stef Barenbrug. Aan de zuidkant van
de bakkerij, op de hoek Elzenstraat/Acaciastraat, zien we
het winkelwoonhuis. Dit gedeelte heeft niet de status van
monument.

Onze wijk kent een aantal rijksmonumenten: de watertoren, het
kerkhof aan de Bredaseweg, Ursulinenkapel, Ursulinen Kloosterschool, en Broodbakkerij aan de Acaciastraat. In de Acaciastraat staan bovendien een paar prachtige huizen die gemeentelijke monumenten zijn, op nr. 5, 7 en 9. Als we iets verder kijken,
zien we ook rijksmonumenten in de Noordstraat, en niet te vergeten het klooster van de Rooi Harten aan de Bredaseweg. De
komende tijd nemen we monumenten in de wijk onder de loep.

Alphons Vorselaars was een van de eerste trotse bezitters van een automobiel.
Foto: R. Vorselaars
De Broodbakkerij is nog steeds een markant pand in de Acaciastraat

Wat opvalt is de strakke lijn die
het pand heeft, geschilderd in
de kleuren wit, geel, blauw, rood
en zwart. De felle kleuren doen
je meteen denken aan Rietveld
en Mondriaan. De kozijnen waren van staal, dat was in die tijd
iets nieuws. Dat het een bakkerij
is geweest, is niet te missen;
met grote ijzeren kapitalen staat
op de luifel ‘BROODBAKKERY’.
De rijksmonumentendienst
schrijft: `Het pand is van belang
vanwege de zeldzame combinatie van stijl en bouwtype.
Het heeft architectuurhistorisch
belang als bijzonder voorbeeld
van Functionalisme, toegepast
op een bedrijfsgebouw. Het is
tot in de details van kleurstelling gaaf bewaard gebleven en
is een architectuurhistorische
zeldzaamheid’.
De geschiedenis
Wat heeft de oude Vorselaars
bewogen om zo’n pand neer
te zetten in een niet-gangbare
stijl? Voor het antwoord op deze
vraag ben ik op bezoek gegaan
bij Ruud en Jopie Vorselaars,
die tot aan hun pensioen de
bakkerij hebben gerund. Ze wonen nu in de Stadsheer, aan de
Spoorlaan. Opa Alphons Vorse-

laars begon in 1893 de bakkerij
aan de Elzenstraat 29.
Het brood werd met paard en
wagen rondgebracht. In de omgeving was genoeg terrein om
het paard te weiden, inclusief
de plaats waar later de ‘Broodbakkery’ werd gebouwd aan de
Acaciastraat. De bakker deed
goede zaken en met een goed
gevoel voor toekomst werd het
paard met wagen ingeruild voor
een automobiel.
Toen zoon Alphons de zaak
overnam, was er behoefte aan
uitbreiding, en de keuze viel
op het stukje weiland naast de
bakkerij aan de Acaciastraat.
Een nicht van Alphons was
getrouwd met Stef Barenbrug
uit de Tuinstraat, dus de keuze
voor een architect lag voor de
hand. Stef kreeg de vrije hand,
tenslotte was hij de vakman,
de architect. Hij wist alles van
bouwen en niets van bakken, en
Alphons wist alles van bakken
en niets van bouwen. Zo kwam
in 1932 de ‘Broodbakkery’ aan
de Acaciastraat tot stand.

en felle kleuren voor die tijd
wel erg apart genoemd. Toen
jaren later de hele bakkerij aan
een onderhoudsbeurt toe was,
werd het hele pand inclusief de
nieuwbouw overgeschilderd in
wit en groen.
Begin jaren ‘70 van de vorige
eeuw werden Ruud en Jopie
benaderd door een ambachtsschool, die een schilderproject
zocht voor hun leerlingen. Ze
vroegen of ze de bakkerij mochten schilderen. Voordat ze daarmee startten, deden ze eerst
een kleurhistorisch onderzoek .

Daarbij werd met een mesje de
verf afgekrabd, tot de originele
kleuren tevoorschijn kwamen.
Toen de jongens daarmee bezig
waren, kwam een klant in paniek
naar de winkel om de waarschuwen dat ‘er jongens de verf aan
het afkrabben waren’.
Goed dat dit gedaan is, waardoor met de frisse, felle kleuren
wit, blauw, geel, rood en zwart
het pand in zijn oude glorie is
hersteld.
Momenteel is er het ontwerpbureau Kinkorn gevestigd.
Wil Verheggen

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten

Iedere uitvaart
bijzonder
persoonlijk,
betrokken, integer
Harriet van der Vleuten & Lian van Meel

Stijl en kleur
De stijl werd in de wijk enerzijds
gewaardeerd, en anderzijds
werd het met zijn strakke lijn

Henr. Ronnerstr. 19
5038 KH Tilburg

∙ 24 uur per dag bereikbaar
∙ ook als u elders verzekerd bent

www.harrietvandervleuten.nl

T 013 592 00 48
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Hulp nodig? Gewoon vragen
Voor veel mensen is hulp vragen een groot probleem. Vooral
ouderen hebben hier veel mee.
De reden is vaak dat ze vroeger alles zelf deden. Maar met
de jaren is er veel veranderd
waardoor ze niet alles meer zelf
kunnen. En vaak is het moeilijk
om aan te geven wat er nou
veranderd is. Toch moet je ook
eerlijk naar jezelf toe zijn.
Om te beginnen moet je leren
je open te stellen voor andere
mensen. We hebben allemaal
geleerd: je moet met je problemen niet te koop lopen. Maar
hulp vragen wil niet zeggen
dat je je problemen op straat
uitstalt. Er is vast wel iemand in
je omgeving waar je eens wat
aan kunt vragen. Een andere
optie is: loop eens binnen in het
buurthuis in jouw wijk, en kijk
daar eens rond. Misschien is
daar iets te doen wat je aanspreekt, of misschien zijn er
mensen die iets doen wat jij

ook leuk vindt. Vraag eens aan
mensen die je daar ziet wat er
zoal te doen is, en ik denk dat
er vast wel iets bij is dat ook jij
leuk vindt. Het grote voordeel is
dat je wat andere mensen leert
kennen en dat maakt je uitzicht
meteen een stuk groter. En
neem van mij aan: er is ook wel
iets wat jij goed kunt.
Dus als iemand jou wat vraagt,
doe het dan als je kunt. En je
zult zien dat anderen ook voor
jou klaarstaan. Er zal misschien
wel eens iemand zijn die misbruik maakt van jouw goedheid,
maar stoor je daar niet aan,
want er zijn meer goede dan
slechte mensen. De kern van
mijn verhaal is: stel je open naar
een ander toe en je zult zien
dat de meeste mensen dat ook
doen voor jou.
Meer kan ik over dit onderwerp
niet zeggen, maar ik hoop dat je
er iets mee kunt.
Wortel

Goedemorgen jongen. Zit je hier
al lang? Nee nog maar net. Het
is voor mij veel te koud om lang
buiten te zitten met dit weer.
Maar waarom ga je dan buiten
zitten wachten? Om dat ik bang
ben om jou mis te lopen.
O, maar je kan ook gerust binnen in de koffietent gaan zitten
hoor. Dat zou ik wel hebben
begrepen. Kom laten we maar
rap naar binnen gaan. Ik heb
wel trek in een lekker bakkie.
Hè dat is beter. Laat nu de koffie
maar komen.
Vind ik ook. Kijk daar komt de
juffrouw al aan. Wat doen we,
nemen we er iets bij of wachten
we daar mee tot de vrouwen er
zijn?
Ja, dat doen we. Ze zullen zo
wel komen, want dat boodschappen doen duurt tegenwoordig niet meer zo lang met
onze tweepersoonshuishoudens.
Ja, zeg dat wel. Het is wel een
stuk rustiger geworden zo na de
feestdagen. Maar het is toch wel
beregezellig als ze er allemaal
weer zijn zo met de feestdagen.
Waar geniet jij nou het meeste
van? Ja, wat zal ik zeggen...
Waar ik het meeste van geniet is
de saamhorigheid. Bijvoorbeeld
het samen eten. En, niet te
vergeten: de kleinkinderen. Het
doet mij veel plezier als ze er
zijn. Helemaal mee eens.
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Kon het maar in de hele wereld
zo zijn, denk ik wel eens bij
mezelf.
Ja, daar ben ik het mee eens.
Maar helaas is dat niet zo, want
op een of andere manier gunnen wij mensen elkaar niet het
geluk, wat wij hier zo vanzelfsprekend vinden.
Gelijk heb je. Je hoeft de tv
maar aan te zetten of de krant
te lezen, en de ellende in de
wereld is niet te overzien.
Helaas, ik moet je gelijk geven.
Maar misschien moeten we er
maar niet teveel over nadenken.
Wij kunnen er toch niets aan
veranderen. Ik weet het niet. We
kunnen het toch proberen om er
met ons allen een betere wereld
van te maken.
Oké. Laten we dat maar doen.
Wij allemaal samen en ieder op
zijn eigen manier, en in onze
eigen omgeving. Een goede
gedachte. Daar ga ik voor.
Hé, daar komen de vrouwen
aan. Ik zal de juffrouw roepen
voor nog wat koffie en wat lekkers. En om het goede voorbeeld te geven zal ik deze keer
betalen.
En om te laten zien dat ik het
met je eens ben zal ik het met
smaak meehelpen opeten en
drinken. Wat ben ik toch een
goeie mens, of niet dan?
Ja hoor, er zijn geen betere.
Wortel
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Ontwikkeling Rooi Harten bijna afgerond
Aan het terrein van de Rooi Harten de Bredaseweg is de
afgelopen maanden hard gewerkt. Achter het klooster
van de Rooi Harten is een klein woonwijkje aan het verrijzen en ook in het klooster is van alles veranderd.
Klooster van de Rooi Harten
Een van de bekendste kloosters
in Tilburg is dat van de Rooi
Harten, het missiehuis aan de
Bredaseweg. Het is gebouwd
tussen 1896 - 1899. De paters
missionarissen van MSC met
hun kenmerkend rode hart
op de pij hebben dit klooster
in 1890 in gebruik genomen.
Duizenden missionarissen zijn
hier al of niet tijdelijk gehuisvest
geweest. Zij waren regelmatig
te gast op de katholieke lagere
scholen om hun spannende missieverhalen te vertellen. Wellicht
dat de oudere lezers dit zich nog
kunnen herinneren.
Met de neergang van het katholicisme verdwenen ook de
paters. De congregatie heeft dit
fraaie rijksmonumentale pand in
2003 te koop gezet. Er woonden
toen nog maar 10 paters in.
Uiteindelijk werd het hele ommuurde klooster inclusief de
binnentuin in 2008 verkocht aan
het Tilburgse bouwbedrijf van
der Weegen. De paters hebben
de voorkeur gegeven aan van
der Weegen, omdat zij met hun
plannen het meeste respect
voor het gebouw, de bomen en

de tuin hadden.
Het kloostergebouw werd doorverkocht aan drie investeerders.
Het is de bedoeling dat in een
deel van het kloostergebouw
ruimte wordt geboden aan kleinschalige bedrijven. Inmiddels
hebben er zich al een architectenbureau en een accountant in
gevestigd.
Ready to School
Een ander deel is ingenomen
door het instituut Ready To
School. Dit instituut verzorgt bijlessen en huiswerkbegeleiding
en verhuurt daarnaast kamers
en studio’s aan hun bijlesdocenten. Ready To School creëert
een inspirerende studieomgeving voor jongeren tussen de 10
en 20 jaar. Bij Ready To School
leer je talloze vaardigheden,
en wordt inzicht gegeven in je
persoonlijke ontwikkeling, ontdek je waar je beter in wordt, en
word je bovenal uitgedaagd op
de manier die bij ieder specifiek
past.
Restaurant Monarh
Zeer vermeldenswaard is dat
in het kloostergebouw een

flink deel is ingeruimd voor
het restaurant Monarh, een
naam uit de samenvoeging van
Monastery Rooi Harten. Het
restaurant is gevestigd op de
begane grond, en maakt gebruik
van de voormalige keuken van
het klooster. De ruimte is fraai
verbouwd. Vanuit het restaurant
is de keuken open, er zijn ruim
60 plaatsen, en de ruimte biedt
uitzicht op de tuin. De plafonds
zijn gewelfd, waardoor het een
zekere intimiteit uitstraalt. De
ambiance is verder te omschrijven als klassiek, luxe, nostalgisch, romantisch, rustig en
zakelijk.
Toprestaurant
De keukenbrigade bestaat uit
een jong en ambitieus team, onder leiding van oud Goirlenaar
chef-kok Paul Kappé en souschef Roy Klerks. Deze ploeg
heeft een hoog ambitieniveau.
Het restaurant heeft de ambitie
om tot de top van Nederlandse
restaurants te gaan behoren. Tijdens de voorbereiding van hun
nieuwe restaurant, bezocht het
team toprestaurants door heel
Europa om inspiratie op te doen.
Er is een parkeerplaats binnen
de kloostermuren en het restaurant is rolstoeltoegankelijk. De
gasten kunnen gebruik maken
van onder meer een aparte wijn-

en aperitiefkamer. Er is ook een
apart zaaltje voor groepen.
Kappé laat zich vooral inspireren
door de Franse keuken, met een
knipoog naar andere culinaire
culturen. Bijzondere smaakcombinaties en verrassende ingrediënten zijn de uitgangspunten
voor zijn gerechten. Er wordt
gebruik gemaakt van de beste
producten in samenspel met de
nieuwste kooktechnieken. Een
innovatieve keuken met moderne invloeden, waar een driegangen menu € 36,50 kost.
Woonwijkje
Buiten het kloostergebouw
bouwt Van der Weegen 51
koopwoningen, waarvan 3
bungalows. De architectuur is
strak en straalt rust uit. Deze
woningen worden gebouwd
rondom de binnentuin van het
klooster. Chantal Gulickx van
Van der Weegen: ‘De verkoop
loopt goed, en de eerste oplevering van 33 woningen zal in mei
plaats vinden. Daarmee is de
eerste bouwfase afgerond en is
gestart met de tweede fase.’
Zo is er aan de grens van de
bomenbuurt een prachtplan, dat
al voor een groot deel gerealiseerd is.
Wil Verheggen

AED’s redden mensenlevens in onze wijk!
Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een
AED van levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. In 2014 is in onze wijk maar liefst 78 keer een oproep
binnengekomen (via 112) voor de vier AED’s die in onze
wijk hangen.
Onze wijk is AED-proof.
Dat wil zeggen: iedereen die
hulp nodig heeft, is binnen 6
minuten bereikbaar om hulp te
krijgen. Dit is geweldig. Maar dat
kan niet zonder vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers nodig
Wilt u helpen in onze wijk mensenlevens te redden? Meld u
dan aan als vrijwilliger. U krijgt
een cursus om mensen met een

hartstilstand helpen met een
AED. Deze cursus is gratis en
wordt in Tilburg gegeven. De
cursus wordt afgesloten met een
certificaat.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij de
leden van de werkgroep AED.
a.zwaarts@ziggo.nl, johnvanbeurden@home.nl, w.van.wijk@
home.nl

Bent u al hulpverlener?
Als u al hulpverlener bent en u
hebt een vervolgcursus nodig,
dan kunt u dat ook bij
werkgroep De Noordhoek opgeven.
Ook stellen wij het op prijs als u
zich meldt bij ons indien u al een
certificaat hebt
(bijvoorbeeld een bij een bedrijf
gehaald certificaat) om hulp te
verlenen.
Als u al bent ingeschreven en
uw gegevens veranderen (bijvoorbeeld uw telefoonnummer),
geef dit dan door aan ons, zodat
u bereikbaar bent voor hulpverlening.
Wij willen iedereen die al is aan-

gemeld of hulp heeft verleend
bedanken voor zijn inzet. Dat
vinden wij geweldig en zijn daar
zeer blij mee!
Werkgroep AED De Noordhoek
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Cursus Ecologisch moestuinieren

Problemen met digitale apparatuur of computers? PC-Consult
en/of PC-Restart voor al uw digitale vragen! (en oplossingen)
U kunt elke dinsdag-, woensdag-, en donderdagmiddag van
13.00 uur tot 17.00 uur terecht

In de Boomtak.
Mail naar info@pcrestart013.nl
of ga naar www.pcrestart013.nl

Ook in het nieuwe jaar bent u weer van harte welkom bij
het Repair Café 013, georganiseerd door Stichting Social
Energy, dat nu zelfs twee keer per maand open is.
Op de twee-na-laatste zaterdag
van de maand in samenwerking
met ContourdeTwern en de
wijkraden in MFA Zuiderkwartier
en op de laatste zaterdag van
de maand op de oude vertrouwde plek in wijkcentrum In De
Boomtak.

Schrijf op in uw agenda:
Zaterdag 28 februari
Repair Café
In de Boomtak
Zaterdag 14 maart
Repair Café
Zuiderkwartier

Over de liefde, 5 juli 2012, Marije
Er is al zoveel geschreven over
de bijtjes en de bloemen,
de vogeltjes en hun nestjes,
De ooievaar die de kindjes
brengt,
wat is het heerlijk
een kopje koffie op het terras,
recepten uitproberen,
met de hond in het bos wandelen
slapen op een waterbed
een veldboeketje uit de wei

plukken
spelletjes doen met kinderen
een sonate van Beethoven op
de piano spelen
een trui breien
een goed boek lezen
internetten
een schilderij maken
gedichten schrijven
dit alles is de liefde voor het
leven

Ben je boven de 50 en sportief?
Gevraagd: Dames voor de gymclub boven de 50 jaar.
Op maandagavond van 19.30
uur tot 20.30 uur.
In de Boomtak

Inlichtingen: Riny Stabel.
Telefoon: 0134685603
Mobiel: 06-125490229

In wijkcentrum In de Boomtak worden in februari en
maart weer cursussen Ecologisch moestuinieren gegeven. Ook in de stad kan men eigen groentes kweken
in grote en kleine tuinen. Zelfs op een vierkante meter
groeien er kruiden, boontjes, sla of worteltjes en eetbare
bloemen.
Anneke Scholte geeft nu voor
het achtste jaar les in Ecologisch moestuinieren en zag
in die tijd het enthousiasme
toenemen. Ook juist voor het tuinieren zonder gif en kunstmest
want “dat kun je je kinderen
toch niet aandoen”. Volkstuinen kregen wachtlijsten en nu
worden er zelfs in voortuinen
bonen gekweekt. Het “samentuinen” voldoet daarnaast aan
het sociale aspect. Samen met
vrienden of buren een tuin onderhouden levert veel meer op
dan mooie komkommers of een
pan vol aardappelen. De sfeer
in de straat of op een speelplein
verbetert door groen en wordt
ontspannener.
Voor allerlei specifieke moestuinvragen is er een cursus.
Basiscursus
De Basiscursus geeft in 3 avonden veel praktische informatie
over bodem, bemesting, zaaien,
planten, bestrijding en het
maken van een tuinplan. Het is
mogelijk om daarna nog deel te
nemen aan een praktijkrondleiding in de Naturentuin in Goirle.

Minimoestuin-avond
De Minimoestuin-avond geeft
in 1 avond heel concreet en
beknopt handvatten voor een
eerste succes-ervaring met het
zelf groentes kweken in potten
of vierkante meter bak. Hierbij
is de mogelijkheid tot aanschaf
van een zaadpakket.
Gevorderdencursus
De Gevorderdencursus van 4
avonden is voor iets meer ervaren tuinders of oud-cursisten en
neemt in februari, april, juni en
september de werkzaamheden
van dat seizoen onder de loep.
Buurtmoestuinen
Tot slot is er nog cursus van
2 avonden vanuit de Stadse
Boeren voor speciaal de buurtmoestuinen.
De cursussen worden gegeven
in wijkcentrum In de Boomtak,
Boomstraat 81 in Tilburg, 15
minuten lopen van het Centraal
Station.
Meer informatie over kosten en
tijden op www.annekescholte.nl
of 013- 536 03 83.

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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Carnaval 2015: Iedereen is welkom!
“In de jaren zestig van de vorige eeuw verkocht de parochie ‘De Noordhoek’ het wijkcentrum In
de Boomtak aan de gemeente Tilburg die sindsdien al die jaren het pand in bezit heeft gehouden.
Maar sinds 30 december is de wijk weer eigenaar mede geholpen door de vele certificaten die
wijkbewoners kochten. Het is daarom een bijzonder moment om voor het eerst sinds jaren de
carnaval te vieren waarbij de opbrengst ook direct ten goede komt aan In de Boomtak”

“Geweldige reden om weer gezellig te carnavallen In de Boomtak”

