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Zonne-energie levert Boomtak €300 per maand op
Een duurzame toekomst voor In de Boomtak is weer een
stapje dichterbij. Op vrijdag 20 maart plaatsten vrijwilligers van Social Energy samen met buurtbewoners 36
zonnepanelen op het dak van ons wijkcentrum. De panelen leveren per jaar circa 8.600 kilowatt-uur stroom
op waardoor de energielasten gemiddeld 300 euro per
maand dalen.
Met het plaatsen van de zonnepanelen wordt een voornemen
uit december 2013 werkelijkheid. Toen won Social Energy
een prijsvraag van de gemeente
Tilburg voor het meest duurzame project. De €9.000 die initiatiefnemer Roland Samuels won,
lagen op de plank zolang In de
Boomtak niet in bezit van de
buurt kwam, wat op 31 december 2014 een feit was. Samuels
won overigens hetzelfde bedrag
voor wijkcentrum De Back.
NL Doet
Wijkcentrum De Back koos
ervoor om het project te laten
uitvoeren. Social Energy besloot
zelf de handen uit de mouwen
te steken. Op 20 maart, tijdens
NL Doet beklommen een paar

stoere vrijwilligers, stevig gezekerd volgens de laatste veiligheidsvoorschriften, het dak van
In de Boomtak om de panelen
eigenhandig te bevestigen.
12 weken voorbereiding
Bijna drie maanden eerder waren andere vrijwilligers begonnen met de voorbereidingen.
De panelen moesten immers
aangeschaft worden, in het
wijkcentrum electrische voorzieningen aangepast en ook de
draagconstructie, gedeeltelijk
gesponsord door De Laat Solar
Systems, werd vooraf op het
dak geplaatst.
Het bevestigen van de zonnepanelen kan bijna niemand
ontgaan zijn. Op vrijdag 20
maart was de Boomstraat een

De Boomstraat was 20 maart grotendeels afgesloten foto: Huub Broeders

Wethouder Berend de Vries schroeft het laatste paneel vast foto: www.tilburgers.nl

groot deel van de dag afgesloten voor verkeer. De reden was
de hoogwerker van de firma
Swaans die nodig was om de
panelen op hun plek te krijgen.
Vrijwilligers van NL Doet verwezen doorgaande fietsers bij
de afzettingen naar de kortste
alternatieve route.
Net voor het vallen van de
avond, rond 18.00 uur, kwam

wijkwethouder Berend de Vries
(D66, duurzaamheid) het laatste
paneel vastschroeven. De Vries
reikte eerder ook de duurzaamheidsprijs inclusief 9.000 euro
uit aan Social Energy.
De zonnepanelen bewezen vervolgens meteen hun waarde. In
de meterkast van In de Boomtak
draait de meter voortaan stukken langzamer.

Vrijwillige waaghalzen op het dak van In de Boomtak foto:www.tilburgers.nl
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In de Boomtak
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920

www.indeboomtak.nl
info@indeboomtak.nl
Reacties en informatie naar info@indeboomtak.nl
Maandag
10.00 – 13.00
13.00 – 17.00
14.00 – 16.30
17.00 – 19.00
18.00 – 19.15
19.30 – 20.30
Dinsdag
09.15 – 10.15
09.30 – 10.30
11.15 – 12.15
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
14.00 – 15.00
15.30 – 16.15
19.30 – 21.30
20.00 – 23.30
20.00 – 22.00
maand)
20.00 – 22.00
20.00 – 21.30
20.30 – 22.30
Woensdag
09.00 – 13.00
09.30 – 10.30
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.30 – 15.00
15.30 – 16.15
19.30 – 21.00
20.00 – 24.00
20.30 – 22.30
21.00 – 22.30

PC Consult
Biljartvereniging De Noordhoek
Bingo (2e maandag van de maand)
In De Boomtak Menu
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym Bij Tijd en Wijlen
Zumba: Dansschool Anneloes Filippo
Yoga
Dans en Bewegen
Biljartvereniging Het Blad
PC Restart
Moedergym
Kleuterdans Dansschool Anneloes Filippo
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak
Bestuur Noodhoek (2e dinsdag van de
Wijkraad laatste dinsdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Aikido
Schilderclub De Boomtak
Sociaal Centrum
Yoga
PC Restart
Biljartvereniging De Noordhoek
Volksdansen
Balletschool Ja! Academy
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
Djembé
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

In de Boomtak Eetpunt Menu april 2015
(Maandag 6 april, Tweede Paasdag: GEEN EETPUNT)

€ 6,25 per persoon aanmelden bij de bar tot uiterlijk 3 dagen
van tevoren. Of aanmelden tel: 013 5713374
Afzeggen kan tot één dag van tevoren. Anders wordt de
maaltijd toch in rekening gebracht. Wij rekenen op uw begrip.
Kijk hier rechts voor het menu per datum.

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)

Donderdag
09.30 – 10.30
10.00 – 13.00
13.00 – 17.00
13.30 – 15.30
14.00 – 16.30
		
13.30 – 14.30
14.30 – 16.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.30
21.00 – 23.00

Yoga
PC Consult
PC Restart
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de 		
maand)
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Damschool Tilburg, damles
Sportschool Le Granse, Aikido
Tafeltennis

Vrijdag
13.00 – 16.30
13.30 – 16.00
17.30 – 20.30
19.00 – 21.00
20.00 – 24.00
20.00 – 24.00
20.30 – 22.00
20.30 – 22.30

Biljartvereniging Het Blad
Koersbal
Streetdance
Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
Lets Café (1e vrijdag van de maand)
Energy Café (1e vrijdag van de maand)
Saxofoonkwartet Tango & Zo
Blaasband Efkes Wóchte

Zaterdag
11.00 – 12.30
11.30 – 12.30
11.00 – 12.30
13.00 – 17.00

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu
Russische les voor kinderen
Repair Café (laatste zaterdag van de maand)

Zondag
11.00 – 13.00
		
18.00 – 20.00
		

Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de
maand)
Kroatische Gemeenschap (3e zondag van de
maand)

Zaterdag en Zondag voor speciale activiteiten op aanvraag
geopend
MAANDAG 13 APRIL
Mosterdsoep en stokbrood,
Stoofvlees, friet, mayonaise,
witte kool salade,
MAANDAG 20 APRIL
Tomatengroentesoep stokbrood,
Nasi, saté, gebakken ei,
kroepoek, atjar.

MAANDAG 27 APRIL
Gehaktbal, roomsaus, gebakken aardappelen, bij passendegroente.
Appelstrudel met slagroom
Soep of een ijsje kan besteld
worden aan tafel €1,15 per
persoon.
Smakelijk eten alvast!
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Vergevorderde plannen popfestival VGL-terrein
De plannen voor gebruik van het voormalige Van Gend
en Loos-terrein blijven opborrelen. In de vorige wijkkrant
berichtten we nog over een mogelijke tijdelijke camping,
inmiddels zijn er ook vergevorderde plannen voor een
meerdaags popfestival
Festival Tillywoodstock wil begin
september met een tweedaags
evenement neerstrijken op de
omvangrijke groene vlakte tussen Hazelaarstraat en spoorlijn
in onze wijk. Op hun website
omschrijven zij hun visie: ‘Tillywoodstock is een laagdrempelig
duurzaam festival. Naast duurzaamheid staat Tillywoodstock
voor talentontwikkelingen.
Daarom werkt de organisatie

nauw samen met lokale opleidingen. Niet alleen jong talent,
maar ook nationale en internationale artiesten op het gebied
van dance, singer/songwriter en
popmuziek zullen te zien zijn op
Tillywoodstock.’
Positief
De organisatie is momenteel
druk bezig om allerlei praktische
zaken te regelen: programme-

ring, faciliteiten, maar vanzelfsprekend ook de voorgeschreven vergunningen. De stichting
Hart van Brabantpark en andere
direct betrokkenen hebben aangegeven positief te staan tegen
over het initiatief.
De gemeente Tilburg heeft
Tillywoodstock inmiddels
tienduizend euro subsidie toegekend uit de pot voor evenementen.
De omgeving heeft wel gevraagd goed te kijken naar praktische zaken zoals parkeren,
verwijderen van afval, geluidsoverlast en goede afstemming
met de buurtbewoners.

Brabant Open Air
Of Tillywoodstock daadwerkelijk doorgaat, hangt uiteindelijk
vooral af van de kaartverkoop.
Vorig jaar september zou op het
VG&L-terrein Brabant Open Air
gehouden worden. Dit festival
ging op het laatste nippertje
niet door wegens tegenvallende
kaartverkoop. De verkoop van
tickets voor Tillywoodstock is
nog niet gestart.
De voorronde voor mogelijke
deelnemende bands overigens
wel.
Meer info:
www.tillywoodmagazine.nl

Solide basis voor Hart van Brabant-park
De realisatie van een groen
stadspark op het voormalige
Van Gend & Loos-terrein is een
belangrijke stap dichterbij gekomen. Op 6 maart is de stichting
Hart van Brabant park formeel
opgericht. De stichting is een
initiatief van de wijkraad Noordhoek samen met de wijkraad
Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. De nieuwe stichting heeft
als doel om een actief stadspark
op het voormalige van Gend &
Loos-terrein aan de Hazelaar-

straat te ontwikkelen. Voor de
realisatie en het onderhoud van
het park wil de stichting een
beroep doen op vrijwilligers en
omwonenden, maar ook wil de
stichting geld bij elkaar brengen.
Hiervoor wordt een coöperatie
opgericht die certificaten gaat
uitgeven. Leden van de coöperatie zijn idealiter inwoners van
Tilburg, organisaties en bedrijven die allemaal een relatie
met het Hart van Brabant park
willen aangaan. Doel hiervan is

langdurige betrokkenheid bij het
park.
De twee wijkraden hebben de
krachten gebundeld, omdat zij
samen de directe omwonenden
vertegenwoordigen van het
toekomstige park. Bas Klazen
en Jan Goossens zijn namens
de wijkraden in de stichting
vertegenwoordigd. Ook binnen de stichting zijn werkzaam:
Bart Spijkers, Wiet van Meel,
Dion Heerkens en Matthieu de
Sévaux.

Bestuur van stichting Hart van Brabant park. Vlnr: Inge Guffens, Bart Spijkers, Matthieu de Sévaux, Jan Goossens,
Wiet van Meel, Dion Heerkens. Bas Klazen voorzitter wijkraad Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt ontbreekt.

De Stichting organiseert de
ontwikkeling en realisatie van
het park niet alleen. Er wordt
nauw samengewerkt met de gemeente Tilburg, de eigenaar van
het terrein. Daarnaast worden
ook Midpoint Brabant en andere
relevante partijen betrokken.
Het Hart van Brabantpark moet
een plek worden waar duurzaamheid en participatie van
de omgeving centraal staan. De
uitgebreide plannen vind je op
www.hartvanbrabantpark.nl
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Tilburgse productie: Moordhoek de Musical
Het mysterie van de moord op Marietje Kessels, ruim
honderd jaar geleden, blijft intrigeren. Het verhaal
spreekt ons Noordhoekbewoners waarschijnlijk extra
aan, want hier gebeurde het natuurlijk allemaal. Maar ook
voor andere Tilburgers, zoals Ron Antens spreekt het
verhaal nog steeds tot de verbeelding. Hij besloot om een
musical te maken over de zaak: Moordhoek de Musical.
Ron Antens is een echte duizendpoot. Hij is altijd druk als
tubaïst, trombonist, arrangeur,
componist, dirigent, docent muziek, raadslid voor de SP, en ook
nog eens vader en echtgenoot.
Toch durfde Antens het aan om
een grote Tilburgse semi-professionele musicalproductie op
poten te gaan zetten. ‘Het idee
voor deze musical zit al een
jaar of drie in mijn hoofd. Maar
ik had het telkens te druk om er
iets mee te doen.’
Door de crisis werd het toch wat
rustiger met zijn werkzaamheden. Muzikale projecten gingen
niet door, of in kleinere bezetting, waarbij dan ook nog wel
eens werd verzuimd om hier
netjes over te communiceren.
Antens: ‘Ik was het zat en dacht:
ik ga niet naast de telefoon zitten wachten. Ik begin mijn eigen
productie! Dan sta ik tenminste
zelf aan het roer. En om het
concreet te maken, en als stok
achter de deur, ben ik mensen
in mijn omgeving gaan vertellen
over mijn plan.’
Moordhoek
‘Voor ik mensen bij elkaar ging
zoeken, ben ik eerst naar Ed

Schilders gegaan, de schrijver
van het boek ‘Moordhoek’ over
de moord op Marietje Kessels
in de kerk van de Noordhoek.
Ik wilde namelijk zijn boek als
uitgangspunt gebruiken. Ed
reageerde aanvankelijk wel wat
terughoudend. “Marietje Kessels, Moordhoek, een musical?
Hoe zie je dat dan?” Maar ik had
de dvd voor hem meegenomen
van ‘Parade’, een musical die
draait om de rechtszaak tegen
een fabriekseigenaar die wordt
beschuldigd van de moord op
een jong meisje. Het verhaal
staat bol van de overeenkomsten met het boek van Ed Schilders. Ik ken die musical van
binnen en van buiten, omdat ik
zelf twee keer heb meegewerkt
aan uitvoeringen van Parade.’
Moordhoek de musical zou natuurlijk geen kopie worden van
Parade, maar het gaf Schilders
toch een beeld van Antens’
ideeën. Kennelijk hielp dat, want
de toestemming kreeg hij.
Het creatieve team
Vervolgens moest hij zijn
creatieve team bij elkaar gaan
zoeken. De eerste die Antens
enthousiast maakte, was vocal

Autobedrijf Probaat
ar
a
j
0
3
Al

BBS
BMK 5JMCVSH

HSJQJO FO
FFOCF
TUSFL
FOPN

Leharstraat 21 5011 KA Tilburg 013 - 535 71 71 info@autoprobaat.nl

XXXBVUPQSPCBBUOM

coach Carla de Waal, met wie
hij al twee keer had samengewerkt bij producties van Boems.
Daarna volgden Geertje Hochstenbach, die de regie op zich
zal nemen en Anne Simkens,
die het script schrijft. Voor de
decors kon hij Simon Haen
strikken, die eerder ook al aan
een productie van Drie Ons over
Marietje Kessels meewerkte.
Jolanda Hendriks van Zijne Koninklijke Hoogheid in de Noordstraat zorgt voor de kostuums.

En zelf neemt Ron de muzikale
compositie op zich en zal hij het
orkest gaan dirigeren.
Het verhaal van Marietje Kessels in combinatie met Ron
Antens als initiatiefnemer van
het project bleek een creatieve
magneet te zijn. Vrijwel iedereen
die hij benaderde, was geïnteresseerd en wilde graag meedoen.
Het bestuur
Antens wil zich graag volledig
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kunnen richten op het artistieke,
muzikale aspect van de productie. Dus voor de organisatie
moest hij een bestuur vinden.
Dat kwam eigenlijk ook als vanzelf aanwaaien toen Bert van
Herreveld hem benaderde om
mee te spelen in een koperensemble van oude muziekinstrumenten uit de Kessels instrumentenfabriek. Van Herreveld,
oud-directeur van de Tilburgse
Dans- en Muziekschool, is
tegenwoordig bestuurslid bij het
Kessels Muziekinstrumentenmakers Museum.
‘Ja natuurlijk wil ik dat doen,’
antwoordde Antens hem. ‘Ik vind
dat gaaf, spelen op een tuba
van 130 jaar oud! Maar, ik heb
dan ook een vraag aan jou...’
Ook Van Herreveld reageerde
positief op de vraag en zegde
toe om voorzitter te worden van
het bestuur. Verder strikte Antens Martijne Janssen - Van Dijk
als secretaris en Wilbert van
Herwijnen, oud-wethouder van
Cultuur, als penningmeester.
Daarnaast vond hij Linda van
den Hout bereid om de productie te doen.
Vele enthousiaste reacties
‘Ongeveer een half jaar geleden hebben we besloten om
de plannen bekend te maken,’
vertelt Antens. ‘We openden
een Facebookpagina en kregen
meteen een paar honderd likes.
Ook kwam er direct een verhaal
in de krant. Het hek was van de
dam. De vrijwilligers stroomden
toe.Vele amateurs en (semi)profs uit de omgeving wilden
weten wanneer de audities zijn.
Ik zou binnen een week een
ensemble van 60 man hebben
gehad, 15 solisten, een orkest
van 40 mensen en we hadden
direct kunnen beginnen!’
Kruisbestuiving
‘De opzet voor deze musicalproductie is een brede laag van
amateurs in het ensemble, die
soms wel kleine stukjes spel en
zang krijgen, zodat het ook voor
hen een interessante productie
wordt om aan mee te doen. Verder zie ik bijrollen voor musicalstudenten, bijvoorbeeld van de
MusicAllFactory en hoofdrollen
voor mensen die aan het afstuderen zijn bij Fontys Muziekthe-

ater, of afgestudeerden. Maar
het kan natuurlijk ook zo zijn
dat de eerste de beste amateur
die auditie doet, geschikt blijkt
te zijn voor een hoofdrol. Dan
heeft ie mazzel!’ grijnst Antens.
‘Er moet een kruisbestuiving
plaatsvinden tussen amateurs
en (semi-)profs. Die opzet
kiezen we bewust omdat het
motiverend werkt voor iedereen
die meedoet.
We moeten nu dus een productie optuigen waarbij er zo’n vijftig
man op het toneel kunnen staan
en natuurlijk met een live-orkest.
Het zou mijn eer te na zijn om
dat niet te doen natuurlijk! Ook
voor het orkest gaan we weer
een mix van professionals,
semi-professionals en amateurs
aantrekken.
Aanvankelijk hadden we het
plan om de productie op locatie
in een kerk te spelen. Maar dat
is praktisch gezien niet te doen.
En zo’n grote productie als deze
moet natuurlijk gewoon in de
schouwburg staan en Theaters
Tilburg wilde ons graag hebben.
We zijn ook gestart met het
schrijven van het script en van
de muziek. De lijn is uitgezet. Er
is zelfs al een ouverture.’
Boodschap
‘We hebben voor de musical
een insteek gekozen die je ook
goed kunt vertalen naar de tegenwoordige tijd. Ik kan daar nu
nog niets over vertellen, het blijft
nog even geheim. Maar dankzij die insteek hoeven we ons
ook geen zorgen te maken om
kritiek over historische feiten.
Het verhaal zou evengoed nu
kunnen spelen. Het is niet ons
doel om een historisch correct
verhaal na te spelen, maar wij
hebben wel een boodschap. Er
is een reden waarom wij deze
musical maken.’
Wie wil weten wat die boodschap is en welke insteek het
creatieve team heeft gekozen,
moet nog wachten tot het
voorjaar van 2017, want dan
wordt de productie opgevoerd in
Theaters Tilburg.
Audities vinden plaats in april
of mei 2016, dus hou de Facebookpagina van Moordhoek de
musical in de gaten.
Tekst, fotografie: Monique Engel

PC-Consult biedt cursus

Cursus fotobewerking
Hebt u regelmatig vragen als:
hoe orden ik mijn foto’s, hoe
snijd ik een foto bij of hoe geef
ik een foto een fraai effect? In
de cursus Fotobewerking krijgt
u antwoord op deze en andere
veelgestelde vragen.
Fotobewerking op uw iPad of op
uw tablet of laptop.
Een greep uit de onderwerpen:
- algemene tips over het fotograferen;
- foto’s vanaf uw scanner of
digitale camera overzetten naar
de pc of laptop;
- foto’s verbeteren en retoucheren;
- fotoalbum en ansichtkaart maken; foto’s afdrukken en delen
via internet;

Cursus videobewerking
Met talloze apparaten kunnen video-opnames gemaakt worden.
In de cursus leert u hoe u het videomateriaal op efficiënte wijze
overzet naar een pc of laptop.
Verder leert u hoe u zelf professioneel uitziende films kunt
maken van uw video’s en foto’s
van bijvoorbeeld (klein)kinderen,
vakanties, dagjes uit of een
bruiloftsfeest.

Een greep uit de onderwerpen:
- videobestanden importeren
van digitale (HD-)videocamera,
fotocamera en mobiele telefoon;
- scènes monteren; titels, effecten en geluid toevoegen;
film uploaden naar YouTube of
branden op dvd.
Cursus websites maken
Maak de mooiste websites met
WordPress:
Het maken en bijhouden van
een website is voor veel mensen een leuke hobby. Zo kunt
u een website maken over uw
familiegeschiedenis, uw favoriete muziekgenre of voor een
vereniging. Tegenwoordig wordt
dankzij diverse software het maken van een website ook steeds
gemakkelijker. Zo maakt u met
de gebruiksvriendelijke gratis
online software WordPress snel
u eigen persoonlijke en professionele website.
Algemene computerkennis
Voor iedereen: Windows 7,8,
Word, Excel.
Maandag: 11.00 - 13.00 uur
Dinsdag: 10.00 - 14.00 uur

LoXx Hair and More

Een nieuwe trendy kapsalon
U kunt bij ons zo binnen
lopen zonder afspraak
Burg. Brokxlaan 1708a Tilburg
Tel. 013-5114279
www.loxxhairandmore.nl
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De wijkkrant In de Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek.
Verschijnt 8 maal per jaar, oplage: 4250
Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Redactie: Joep Eijkens, Monique Engel,
Hein Staps, Wil Verheggen,
Frank Vermeulen.

web: www.stichtingnoordhoek.nl
mail: indeboomtak@gmail.com
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
facebook: Wijkkrant de Noordhoek
Kopijdatum: Dinsdag 21 april

Adverteren in de
krant?

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

We zoeken nog enthousiaste redactieleden om ons team te versterken. Mail voor een afspraak!

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

Buurthuis In de Boomtak, dé Huiskamer van Tilburg

Van Bingo tot volksdansen, voor elk wat wils!
In wijkcentrum In de Boomtak is altijd wel iets te doen. Kijk alleen al naar het uitgebreide activiteitenprogramma op pagina 2 van onze wijkkrant. Fotograaf Joep Eijkens werpt zo nu en dan een blik in ‘Dé huiskamer van Tilburg’. En ditmaal richtte hij zijn lens op de trommelaars
van de djembé-groep, die elke woensdagavond bij elkaar komen onder leiding van Ellen Rooyendijk.

Milon cirkel slank en fit in 6x per maand
35 minuten trainen!

Kom nu één maand gratis uitproberen.!
Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056
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Met buurt-app informeer Gemeente: strengere
je elkaar vliegensvlug
controles foutparkeren
Voor de Noordhoek was het schrikken 6 maart: goederentrein met chemicaliën botst met personentrein aan de
de rand van onze wijk. Waarschijnlijk lekt de trein giftige
stoffen, er zijn gewonden. Maar wat er precies aan de
hand was op die vrijdag bleef even onduidelijk.

Geblokkeerde uitritten, auto’s op voetpaden of parkeren op een invalide parkeerplaats zonder vergunning.
Dit soort klachten ontvangt de gemeente steeds vaker
en daarom kondigt ze aan foutparkeerders strenger te
beboeten.

Dan is het zaak om snel feitelijke informatie te ontvangen.
Moeten ramen en deuren dicht,
is er niks aan de hand of moet je
je echt zorgen maken? De overheid heeft veel informatiekanalen: website, Twitter, NL alert en
als de nood aan de man is het
luchtalarm.
Een zeer effectieve manier om
bewoners direct en persoonlijk
te informeren en te betrekken
blijkt steeds vaker de smartphone. Bijna iedereen heeft zo’n
ding en gebruikt hem zowat de
hele dag. Via whatsapp-groepen, opgezet door bewoners
van een straat of wijk, verspreidt
informatie zich razendsnel.

Ook in onze krap bemeten wijk
zullen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van
de gemeente extra controles
uitvoeren. Dit doen ze zowel in
het gebied waar betaald parkeren geldt in de Noordhoek als er
buiten.
Een auto die staat waar het niet
mag, kan onder meer de bereikbaarheid verslechteren voor
de politie, het BAT en de brandweer. Ook voor mensen met een
rolstoel, rollator of kinderwagen
leveren foutparkeerders vaak
problemen op. De parkeeroverlast is een grote ergernis van
bewoners. Dat blijkt uit cijfers
van de gemeente en uit de hoeveelheid meldingen.
Er zijn in Tilburg zogenoemde
hotspots, buurten met veel meldingen over fout parkeren. Ook
daar komen de BOA’s in actie.
Soms geven ze hier eerst een
waarschuwing en pas daarna
een boete.
Parkeren mag niet in een
plantsoen, op de stoep, op een

NL Alert
En dus ook op vrijdag 6 maart.
Sinds afgelopen zomer bestaat
er bijvoorbeeld een app-groep
Eikstaat in veiligheid. Aanleiding was de reeks inbraken in
de zomermaanden. Een van
de betrokken bewoners peilde
de belangstelling om elkaar te
informeren en tips te geven. Zo
ontstond van onderop een groep
waarmee zo’n 15 a 20 bewoners
met elkaar verbonden zijn. Op
vrijdag 6 maart werd binnen een
paar minuten in de Eikstraat app
het NL allert gedeeld inclusief
relevante informatie van rampenzender Omroep Brabant. En
dus was ook vrij snel duidelijk

dat zich geen ramp voltrok,
maar het gelukkig tot een ongeluk beperkt bleef.
De kracht van de buurt-app is
dat mensen op eigen initiatief
deelnemen aan de groep. Ze
geven aan informatie te willen
delen en ontvangen. Deelnemers kunnen zelf op zoek gaan
naar relevante informatie en
deze delen met hun buren. Ook
de politie heeft de kracht en
meerwaarde van de app groepen gesignaleerd. Het is een
mooi voorbeeld van betrokkenheid van burgers en het levert
ook successen op.
Meer weten over hoe je een app
groep opstelt?
http://www.tilburg.nl/actueel/
nieuws/item/whatsapp-groepenals-middel-voor-veilige-wijk/

3HGLFXUH5RVH5DPRV
Gediplomeerd en gespecialiseerd in o.a.
Diabetische voet
Reumatische voet
Schimmelnagels
Behandeling volgens afspraak
06-45354472
Noordhoekring 328, 5038 GH Tilburg
www.pesbonitos.nl
rose@pesbonitos.nl

taxistandplaats, op het fietspad
of naast een gele streep. Een
boete voor fout parkeren kost 90
euro exclusief administratiekosten. Parkeren op een invalideparkeerplaats zonder invalidekaart kost 370 euro.
Het tarief voor de gemeentelijke
parkeergarages is 2 euro per
uur. Betalen voor parkeren op
straat kan met muntgeld en met
een mobiele telefoon. De tarieven variëren. In de binnenstad
moet 2,20 euro per uur betaald
worden. Daarbuiten zijn de kosten 1 euro per uur.
Mobiele telefoon
Om via de mobiele telefoon te
kunnen betalen, moet de automobilist aangemeld zijn bij een
bedrijf dat deze service biedt.
Daarvan zijn er meerdere in Nederland. Bewoners die last hebben van verkeerd geparkeerde
auto’s, kunnen dit doorgeven via
het Centraal Meldpunt, telefoon
14 013. Internet: www.tilburg.
nl/melden.

8

De Noordhoek

Noordhoek fotoalbum: familiealbum van ‘een echte Noordhoekse’
Het vorige artikel over de foto’s die Herman Reijnders
van de sloop van de Noordhoekkerk maakte, nu veertig
jaar geleden, heeft diverse reacties opgeleverd. Zo liet
Leo van Engelen weten dat hij de kerk nog gefilmd heeft
voordat die tegen de vlakte ging vlak. En Margo Jansen
kwam nog met een aardige tip over Hexspoor waar we in
een volgende aflevering op terug willen komen. Maar nu
eerst de foto’s uit het familiealbum van Hannie Rossou
uit de Acaciastraat, op een steenworp afstand gelegen
van de plek waar de imposante kerk stond die zo roemloos aan zijn einde kwam.
Hannie Rossou-Dankers werd
in 1944 geboren in de Kastanjestraat. ‘Ja,’ zegt ze lachend aan
de keukentafel met een fotoalbum onder handbereik, ‘ik ben ‘n
echte Noordhoekse.’ Ze was de
eerste van de vier kinderen van
Jo Dankers en Anna Verheijden.
Vader werkte als laborant bij De
Volt, een dochteronderneming
van Philips in Broekhoven.
Schildknaap
Bladerend door het familieallbum valt al snel het oog op
diverse foto’s die gemaakt
werden in 1951 toen Hannie’s
grootouders van vaders kant,
Janus Dankers en Klasien

Koopmans, hun gouden bruiloft
vierden. Zoals dat toen gebruikelijk was, liepen kinderen uit
de wijk mee in de optocht van
het huis van het gouden paar
aan de Bredaseweg naar de
Noordhoekkerk en na de mis
weer terug. De jongens verkleed
als schildknaap, de meisjes als
bruidje. Hannie, toen 6 of 7 jaar
oud, was één van de bruidjes.
‘Twee jaar daarvoor vierden mijn
grootouders aan moederskant
gouden bruiloft maar toen kon
ik geen bruidje zijn omdat ik met
mazelen te bed lag,’ vertelt ze.
Op een van de foto’s is te zien
dat de optocht door de Dionysiusstraat langs de toenmalige
kleuterschool van de Ursulinen
gaat. Er loopt ook een militair

mee. ‘Dat was meneer Riemers,
die zat op de Kromhoutkazerne.
Rechts van hem lopen mijn
vader en meneer Van Luijtgaarden.’
Richard Wagnerstraat
Veel ouder is de foto van (vermoedelijk) een andere gouden
bruiloft, een foto waarover
lezers hopelijk wat meer kunnen vertellen. Hij zou rond 1923
gemaakt zijn, voorzover bekend
ook in de Bomenbuurt, maar
waar? Er is wel een slagboom
te zien, vermoedelijk van een
spoorwegovergang. In het derde
bruidje van rechts vooraan - met
een grote sjerp - herkent Hannie

haar moeder. ‘Die heeft in de
Richard Wagnerstraat gewoond,
een zijstraat van de Beethovenstraat, ongeveer waar nou de
Hart van Brabantlaan loopt. De
Acaciastraat heette toen Mozartstraat.’ Ja, Tilburg had dus
al lang voor de stadsuitbreiding
van Tilburg-Noord in de jaren
zestig een componistenbuurt, zij
het een stuk bescheidener van
schaal. Dat zal vermoedelijk wel
te maken hebben gehad met de
muziekinstrumentenfabriek van
Kessels die hier vroeger gevestigd was aan de ook al verdwenen Industriestraat.
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Zwarte bruid
Nog ouder is de foto van Hannie’s vader als kleuter, samen
met zijn zusjes Miet en Annie.
Het lijkt er waarempel op dat iemand met een speld een gaatje
heeft gemaakt in het rechteroog
van Miet. Ervan uitaande dat Jo
Dankers het eerste levenslicht
zag in het jaar dat de Eerste
Wereldoorlog uitbrak, moet de
foto dateren van 1917 of daaromtrent. De Tweede Wereldoorlog duurde al een paar jaar
toen Jo met zijn Annie trouwde
en ook van die hoogtijdag zijn
uiteraard foto’s bewaard gebleven. Mooi om te zien dat
de bruid destijds in het zwart
gekleed ging. Bij de volgende
foto die ter sprake komt, maken
we een flinke sprong in de tijd
en komen we weer terecht in
de Noordhoekkerk, maar nu in

1972. Hannie: ‘Toen werd Erwin,
onze tweede zoon, gedoopt.
Ook Eric, onze eerste, is daar
gedoopt. Bij de doop van ons
derde kind, Cilla, in 1975, was
de Noordhoekkerk al gesloopt.
Toen zijn we naar de Lidwinakerk gegaan in Tilburg-Zuid - die
is inmiddels ook afgebroken.’
En wie zijn - op twee verschillende foto’s - die in het zwart
geklede dames met hun wonderlijke hoofdbedekking? Ze
lijken eerder bij de 18e eeuw te
horen dan bij de 20e, laat staan
de 21e eeuw. ‘Die ken ik niet,’
antwoordt Hannie. Zo vreemd
is dat niet. Menig familiealbum
wordt bevolkt door onbekende
oud-tantes, verre achternichten en andere familieleden die
voorgoed vergeten zijn, zoals
het bijna iedereen vroeg of laat
vergaat...

Kapper Verhoof
Ten slotte willen we nog even
stil staan bij de reactie van Marianne van Dongen op een eerder
artikel.
Het daarin genoemde bruidspaar luisterde volgens haar naar
de naam De Wit. ‘Ze woonden
in de Esdoornstraat 40,’ mailt
Marianne.
‘Hun kleinzoon woont nu nog in
de Kastanjestraat.’ En ze voegt
er nog aan toe: ‘Het echtpaar in
de Wilgenstraat van de kapperszaak heet Verhoof. Ze
staan samen op de foto aan de
deur. Het meisje, waarmee ik de
toespraak houd is Marie-Louise
Remmers.
Ze is van 1948.’
Tekst: Joep Eijkens

Wie ook oude foto’s heeft,
die iets te maken hebben met
onze buurt, kan dit melden via
het e-mail adres
joep@eijkens.nl
onder vermelding van
‘BUURTFOTO’.

Iedere tweede donderdag en
de 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, muzierk, 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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Monumenten in onze wijk: Het kerkhof aan de Bredaseweg
Het kerkhof aan de Bredaseweg, officieel Begraafplaats
Binnenstad genoemd, is een bijzondere plek in de wijk.
Het beslaat iets meer dan 2 hectare. In 1974 kwamen de
unieke heiligenbeelden en de Calvarieberg uit 1865 op de
rijksmonumentenlijst. In 2001 werden 24 grafmonumenten op de lijst geplaatst.
De begraafplaats werd in 1811
aangelegd op bevel van onze
toenmalige koning Napoleon.
De napoleontische wetgeving
schreef voor dat begraafplaatsen buiten de bebouwde kom
moesten worden aangelegd.
Voor die tijd werden de Tilburgse doden al eeuwen begraven
rondom de plaats waar nu de
Heikese Kerk staat. Verplaatsing
van het kerkhof was hard nodig,
zoals een rapport uit 1795 plastisch beschrijft: “de menigte des
Volks die het kerkhof uithoofde
van deselfs gelegenheyt dagelyks moeten passeeren, geduurig treeden op Menschen beenderen, Bekkendeelen of stukken
en Brokken van Doodkisten, ja
dat zy die er bij avond over gaan

gevaar loopen om in de open
graven en Kuylen te loopen,
zoo als zulks reeds verscheyde
malen gebeurd is”.
Aanvankelijk was het kerkhof
aan de Bredaseweg een gemeentelijke algemene begraafplaats, bestemd voor niet-katholieken, vooral protestanten en
waarschijnlijk tevens ongedoopten, ongeïdentificeerde doden
zoals zwervers en drenkelingen.
In 1832 werd het grotendeels
verkocht aan de parochie ’t
Heike voor 580 gulden. In 1930
is het protestantse deel verplaatst naar de Gilzerbaan.
Hek met beelden
Het kerkhof is begrensd door
een muur met de Odulphusly-

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.

ceum, en verder door een hekwerk, met aan de Wilgenstraat
en Noordhoekring een haag.
Van het hekwerk heeft het deel
dat grenst aan de Bredaseweg
de status van rijksmonument.
Dat betreft het oorspronkelijk
160 meter lange neogotisch
hekwerk met bakstenen pijlers,
dat in 1871 werd aanbesteed.
De eerste beelden zijn toen, of
niet veel later, geplaatst. Bij de
toegangspoort zijn twee engelen
uit de Apocalyps op de zuilen
geplaatst. Daarnaast heeft
Johannes de Doper een plaats
gekregen. Welgestelde parochianen hebben er met schenkingen voor gezorgd dat de zuilengalerij in 1903 was voltooid.
De beelden wegen gemiddeld
per stuk 550 kilo en zijn 2 meter
hoog.
Vanwege de aanleg van de
Noordhoekring rond 1960 werd
een deel van het hekwerk afgebroken. Een van die beelden
werd aan een café-eigenaar
verkocht, die het voor zijn café
plaatste. De overige vijf beelden
kwamen bij de sloper terecht.
Tien jaar later dreigde ook de
rest van het hekwerk te moeten
wijken voor de verbreding van
de Bredaseweg. De gemeente-

raad vond zelfs een verplaatsing
van het hekwerk niet nodig.
Dit leidde tot protest en tot de
vorming van een actiecomité
“Heiligen gaan niet naar de
Hel” onder voorzitterschap van
de Tilburgse hoogleraar Prof.
Harry van den Eerenbeemt. Dit
comité voorkwam de afbraak en
slaagde er zelfs in de vijf beelden bij de sloper terug te halen
en te restaureren. Zo konden
in 1995 de beelden geplaatst
worden aan de Noordhoekring.
Het laatste beeld, van de heilige
Michaël, werd van de café-eigenaar teruggekocht en kreeg
in 1999 zijn plaats. Zo waren
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alle 20 beelden weer verenigd.
Rechts bij de ingang van het
kerkhof herinnert een plaquette
aan de activiteit van het actiecomité.
Oudste graf
Het is de moeite waard begraafplaats eens binnen te gaan, om
tot de ontdekking te komen dat
er prachtige monumentale graven zijn. Bovendien zie je er een
stukje geschiedenis van Tilburg
in terug.
Vooraan rechts is het oudste
graf, dat van Thomas van Dooren (1754-1836) en zijn vrouw
Maria Delfontaine (1757-1827).
Thomas van Dooren heeft een
aanzienlijk fortuin vergaard als
bankier en zijdekoopman. Hij
woonde in een voor die tijd groot
woonhuis in de Heuvelstraat
(69a). Als tweede huis kocht hij
het aartsbisschoppelijk paleis in
Parijs, waar hij veel verbleef. Later nam hij een twintigtal schilderijen mee uit die inboedel.
Twee daarvan schonk hij aan de
net in gebruik genomen Heikese

kerk. Zijn nalatenschap telde,
naast een enorme bibliotheek,
schilderijen van o.a. Jan Steen,
Peter Paul Rubens en Anthonie
van Dijck.
Verderop zien we de een van de
drie fraaie grafkapellen die het
kerkhof rijk is, dat van de familie
Mutsaerts, met een gesmeed
hekwerk als deel van de toegangsdeur. Daarboven een rond
glas-in-loodraam.
Graf van Marietje Kessels
Als we verder lopen valt links
van de Calvarieberg een bijzonder graf op: dat van Marietje
Kessels. Het verhaal is bekend.
Het meisje werd op elfjarige
leeftijd misbruikt en vervolgens
vermoord. Haar dood is een van
de grote Tilburgse mysteries
gebleven. Het kwam bij geen
van de verdachten tot een veroordeling. Het is bizar dat alle
hoofdrolspelers van dit drama
binnen vijftien meter van elkaar
begraven zijn.
Op het graf zien we een jong
meisje tegen het kruis opkrui-

pend en het omarmend, in het
kruis bescherming zoekend, om
zo weg te kunnen vluchten van
haar laatste vreselijke levensmomenten. Vader en moeder
Kessels liggen naast Marietje.

benhagen, van der Ven en van
den Eerenbeemt, kunstenaar
Hans van Zummeren, de burgemeesters Suys, Mutsaers en
Jansen. Ook zien we een hoekje
met overleden nonnen.

Bekende Tilburgers
Verder lopend zien we dat veel
bekende Tilburgse families
en bekende Tilburgers hier
hun laatste rustplaats hebben
gevonden. Zo kom je de graven
tegen van o.a. Hendrik Moller,
wetenschapper en politicus, Jan
de Pont, advocaat en procureur,
de Tilburgse hoogleraren Cob-

Na een wandelingetje door het
rijk der doden word je ongewild
ook geconfronteerd met je eigen
sterfelijkheid. Dan wordt het tijd
dit prachtige kerkhof te verlaten
en weer de levendigheid van de
Bredaseweg te proeven.
Tekst en fotografie:
Wil Verheggen
Bron: Wikipedia
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Volksdansgroep Shalom, gezellig dansen voor iedereen
Graag willen wij ons even voorstellen.
We zijn een clubje van ongeveer 20 personen, die op
woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur dansen in het wijkcentrum In de Boomtak.
We dansen op volksmuziek uit o.a. de Balkan en Israël, maar ook
dansen uit andere landen zoals Rusland, Turkije en Amerika zitten
in ons repertoire.
Elke tweede zondag van de maand houden we eveneens in het
wijkcentrum In de Boomtak een koffie-instuif. We beginnen dan

om 11.00 uur en eindigen om 13.00 uur. Hier zijn ook dansers van
andere dansgroepen welkom. Het is een leerzaam en gezellig
samenzijn.
Er zijn leden bij die al vele jaren dansen maar er zijn er ook bij die
nog niet zo lang bezig zijn. Kortom: we zijn een divers gezelschap
en we leren veel van elkaar. We hebben maar één man in ons
gezelschap. Dus mannen als je je aangesproken voelt, kom dan
gezellig een keertje bij ons kijken, wie weet vind je het zo leuk bij
al die dames! Natuurlijk zijn ook de dames van harte welkom, hoe
meer zielen hoe meer vreugd! Muziek maakt je vrolijk en je leert zo
ook weer nieuwe mensen kennen.

Het Laar

40 jaar
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.

Voor meer informatie, kijk op onze nieuwe website:
www.hetlaar.nl of bel: 013 465 77 00

GROOTS IN KLEINFORMAAT

Kom gerust vrijblijvend een keer kijken op woensdagmiddag!

DRUK | PRINT | VAKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Jubileumkaarten
Folders
Handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a | 5038 PM Tilburg
telefoon 013-5423735 | telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl | www.drukkerijhabe.nl

IN DE BUURT
ÉN OP FACEBOOK!
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Krillis en Nillis: 2 goede vrienden deel 9 Sjon van Gorp wint toernooi driebanden
Goeie morgen.
Ja, ook goeiemorgen,
Kom binnen, lustte koffie?
Ja lekker!
Vertel eens, wat kom je doen?
Nou ik wil eens vragen hoe het
met je gaat, want ik heb je de
laatste tijd gemist.
Eigenlijk wel weer goed.
Maar wat was er dan met jou?
Ga eerst maar eens zitten en
neem een bakje koffie, en dan
zal ik het uitleggen.
Er is toch niets met je vrouw of
de kinderen, he?
Nee, jongen. Geduld! Ik zal het
je zo vertellen.
Verrek, je kan toch wel breien
en praten. Of niet soms?
Geduld, menneke. Ik kan maar
een ding tegelijk. Zo... hier is de
koffie. Wil je er iets lekkers bij?
Wat heb je voor lekkers?
Nou, mijn vrouw die bakt graag
en ze heeft gisteren `n lekkere
appeltaart gebakken. Dus wat
zal het zijn? Lust je wel een
stukje?
Ja graag, voor appeltaart kun je
mij wakker maken.
Nou, dan zullen we dat eerst
eens regelen. Zo! Is dit groot
genoeg? En lust je er misschien
slagroom op?
Geweldig dat ziet er goed uit,
dat zal smaken.
Dat dacht ik ook, nou smakelijk.
Bedankt, en nou vertellen!
Had je gedacht.
Ik vertellen en jij eten en koffie drinken? Mooi niet, ik eet
ook eerst mijn stukje op en dan
vertel ik het wel.
...
Zo, dat was lekker. Dat wil er

wel in bij de werkman.
Wil jij nog een bakje?
Jij schurk! Ja, graag. Je weet
me toch altijd wel te plagen met
je streken.
Ja goed, he?
Maar uiteindelijk heb je daar ook
vrienden voor. Of niet dan?
Ja hoor. Het is al goed. Maar
vertel, wat was er aan de hand?
Nou, veel stelde het niet voor.
Het is jammer, maar ik had de
pech om voor de tweede keer
de griep te krijgen deze winter. En omdat ik je niet wilde
aansteken, ben ik maar thuis
gebleven. En aangezien jij ook
al wat ouder bent en niet zo veel
weerstand meer hebt, leek me
dat beter. Vandaar...
He, he, dat is fijn. Ik dacht dat er
heel wat aan de hand was! Maar
dit is een hele geruststelling.
Het is goed jong. Ik vind het fijn
dat je aan me denkt.
Dat is toch van zelfsprekend.
Daar zijn we toch vrienden voor.
Weet je wat? Laten we afspreken dat als er iets is, dat we
elkaar even bellen.
Is goed. Doen we.
Zo, ik stap weer eens op. Doe
je vrouw de groeten en bedank
haar maar voor de lekkere
appeltaart. En kom het samen
maar eens terug halen.
Zullen we zeker doen.
Zo, ik zal je even in je jas helpen, en je uitlaten. En nogmaals
bedankt voor je belangstelling.
En in de opening van de deur
staande zwaait hij zijn vriend uit.
En roept hem op zijn Brabants
na: ‘Houdoe!’
Wortel

Het 32e toernooi driebanden
van In de Boomtak, dat al 25
jaar de naam draagt van de veel
te vroeg overleden Mari van
Poppel, is een prooi geworden
voor Sjon van Gorp. Voor de 3e
keer mag hij zich de kampioen
noemen.
In de finalewedstrijd liet Van
Gorp weinig heel van de kansen
van vijfvoudig winnaar Huub
Broeders.
De revelatie van het toernooi,
Arnold Géboers, eiste de 3e
plaats voor zich op. Dit ten koste
van Huub van Erve.
Het toernooi kende een spannend verloop, waarbij op de
laatste speeldag nog enkele
beslissingen moesten vallen.
Enkele bijzondere prestaties :
H. v. Erve 12 caramboles in 9
beurten, gemiddelde: 1.333
J. v.d. Wiel 10 caramboles in 12
beurten en A. v.d. Wiel 9 caramboles in 11 beurten.

Hoogste serie: H. v. Erve 8
caramboles.
H. v. Erve eindigde het toernooi
met een algemeen gemiddelde
van 0.528, op de voet gevolgd
door H. Broeders met een gemiddelde van 0.527.
De bekers werden uitgereikt
door Mevrouw Els van Poppel,
bijgestaan door de heer Jan van
Esch, namens bestuur van In de
Boomtak.
Dankzij de bereidwillige medewerking van BV Noordhoek, bestuur en vrijwilligers In de Boomtak, Albert Heijn Jan Heijnsstraat
Tilburg, Visspeciaalzaak Van
Oursouw, en een anonieme
sponsor, kunnen we terugkijken
op een geslaagd toernooi en
een gezellige sluitingsavond.
De organisatie,
Hennie Priemus en Ad van de
Wiel

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

Harriet van der Vleuten

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

Iedere uitvaart
bijzonder
persoonlijk,
betrokken, integer
Harriet van der Vleuten & Lian van Meel
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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Nieuws van het Sociaal Centrum In de Noordhoek / In de Boomtak
Sociaal Centrum
Bezoekadres “In de Boomtak”
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Bel 06-17771058
Mail voor informatie:
sociaalcentrum@indeboomtak.nl
Of kom langs, elke woensdagmorgen en middag geopend!
Formulierenhulp
Sinds 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.
Uitgangspunt: wij helpen u om
het zelf te doen! Onze hulp is
gericht op vragen van wijkbewoners. We kunnen ook helpen
met het invullen van alle formulieren. (geen belastingaangiftes).

Spelletjesmiddag; meer dan
spelletjes alleen!
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.
U kunt er ook terecht voor een
kopje koffie en een praatje. De
deelname aan de spelletjesmiddag is gratis en u hoeft zich er
niet voor op te geven. U mag vrij
binnen lopen voor een gezellige middag en u kunt ook uw
favoriete spel meenemen.

Kartrekker gezocht!
Het Sociaal Centrum zoekt een vrijwilliger, die als ´kartrekker´ wil
gaan fungeren voor de werkgroep ´Vraag en Aanbod.´
We zoeken een enthousiast persoon, die net als wij gelooft in het
idee dat we voor en met elkaar de wijk leefbaarder en socialer
kunnen maken.
Door vragen en aanbod op allerlei gebied met elkaar te verbinden, wijkbewoners helpen wijkbewoners, over en weer, uitgaande van het idee dat iedereen wel iets te bieden heeft, denken we
dat onze wijk een nog betere wijk wordt om in te leven!
Op bescheiden wijze zijn er inmiddels pogingen gedaan om
mensen met een vraag en mensen die aan die vraag tegemoet
willen komen met elkaar te in contact te brengen. We willen heel
graag dit onderdeel van het Sociaal Centrum in de komende
periode een grote impuls geven. Wie heeft er tijd en zin om hier
met ons samen energie in te steken?
Van de kartrekker verwachten we dat hij of zij met ideeën zal komen en initiatieven zal nemen om vorm te geven aan dit project,
geholpen door andere vrijwilligers van het Sociaal Centrum. Van
harte welkom!!
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar:
sociaalcentrum@indeboomtak.nl.
Voor meer informatie of overleg kunt u ook altijd op woensdag
tussen 9.30 en 14.30 uur langskomen, dan zijn er mensen van
het Sociaal Centrum in de Boomtak aanwezig.
Overigens zijn ook anderen wijkbewoners, die zich op en of
andere manier willen inzetten onder de ‘paraplu’ van het Sociaal
Centrum natuurlijk altijd welkom! Graag tot ziens!

Ook voor ‘groene zaken’ kunt u terecht bij het Sociaal Centrum
Noordhoek Groen(er)
We hebben veel groen in onze
buurt, maar bijna niemand
ziet het. Het is voornamelijk te
vinden in onze achtertuinen. Of
die groen blijven, is afhankelijk
van het onderhoud. En dat kan
niet iedereen zelf doen, helaas.
Sommige buurtbewoners weten
ook niet precies hoe dat moet.
Die zouden daar graag bij geholpen worden. Soms is advies
alleen voldoende, maar vaker is
er behoefte aan een helpende
hand. Het Sociaal Centrum
kent een aantal vrijwilligers met
groene vingers en plezier in
tuinieren.

Noordhoek Groen(er)? Graag!
Op straat en in ongebruikte
delen van onze ‘woonomgeving’
zou best wat meer groen mogen
komen. Dat kan van alles zijn.
Van mini-tuintjes tegen uw
voorgevel op de plaats waar
eerst een stoeptegel lag tot
bloembakken op poten aan de
rand van een brede stoep. Of
een kruiden-, bloemen- en fruittuintje waar vroeger een huis

stond dat gesloopt werd, omdat
de weg verbreed moest worden.
Dat braakliggende terrein dat
nog zeker een jaar nergens voor
gebruikt gaat worden, zou trouwens prachtig als tijdelijk parkje
met bloemperken of speelveldje
voor de jeugd ingericht kunnen
worden. Via het Sociaal Centrum kunt u vrijwilligers bereiken
die met u willen bekijken wat
er samen met u gedaan kan
worden.

‘De Noordhoek, het groenste
plekje van de wereld’
Dat zei de vader van onze oude
buren altijd. Zo was het vroeger
tenminste volgens hem. Dat
hoeft niet waar te zijn. Maar zo
kan het wel worden. Met een
beetje goede wil van voldoende
mensen en met hulp van de
vrijwilligers van het Sociaal Centrum. Niet alleen door de tuinen
op te knappen bij mensen die
dat zelf niet kunnen of die niet

goed weten hoe dat moet. Maar
ook door kale plekken in onze
buurt te voorzien van kruiden,
bloemen en fruitstruiken, waar
iedereen van kan genieten.
We beginnen binnenkort met In
de Boomtak.
Wat snoeiwerk, bloembakken
aan de gevel en zo. Wie op
een of andere manier mee wil
helpen is welkom.
Hierboven staat waar u zich
kunt melden.
Ook wie een idee heeft voor
zijn/haar directe woonomgeving
wordt uitgenodigd om dat door
te geven.
Heb het er maar over met uw
buren bijvoorbeeld.
Bij het Sociaal Centrum wordt
gekeken naar de haalbaarheid en hoe alle plannen op de
slimste manier gecombineerd
kunnen worden.
Zij houden bij welke materialen
er al zijn en wat er nog nodig is.
Wanneer het groenste plekje
van de wereld in uw straat
teruggekomen is, weet u dat u
en uw buurtgenoten daarvoor
gezorgd hebben.
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Gezocht: Communicatie vrijwilliger In de Boomtak

Aanvulling vorige editie

Vind jij het leuk om actief te zijn in een wijkcentrum dat volop
in ontwikkeling is? Wil jij een bijdrage leveren aan promotie en
publiciteit van In de Boomtak? Je gaat je bezig houden met
activiteiten en mogelijkheden van In de Boomtak onder de
aandacht brengen via zoveel mogelijk kanalen. Je onderzoekt
daarbij nieuwe mogelijkheden. Als jij creatieve ideeën hebt over
hoe je dit zou willen aanpakken, dan komen we graag met jou in
contact!
Bel 013-5430920 of mail: office@indeboomtak.nl

Bij deze foto had moeten staan: Fotograaf Veerle Slegers

Stadscamping
Tilburg

Beste wijkbewoner,
Mijn naam is Yuri van Bavel en vanaf heden ben ik namens ContourdeTwern ouderenadviseur in de wijk De Noordhoek. Als ouderenadviseur ben ik goed op de hoogte van financiële regelingen en
geef ik advies op maat, bijvoorbeeld over mantelzorg. Maar u kunt
met allerlei vragen bij mij terecht. Mijn dienstverlening is gratis. Elke
donderdag houd ik van 13.30 – 14.30 uur spreekuur in wijkcentrum
In De Boomtak, Boomstraat 81. Ik hoop u daar snel eens te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Yuri van Bavel
Telefoon: 06-23 57 46 16
E-mail: yurivanbavel@contourdetwern.nl
Werkdagen: maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagmiddag

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

In de week na Pasen opent de Stadscamping Tilburg de poorten
voor bezoekers uit binnen- en buitenland van het Roadburn Festival. In juni staat de festivalcamping voor Festival Mundial op het
programma, en in juli opent de stadscamping de poorten voor
bezoekers van de kermis.
Het seizoen wordt in september afgesloten met de Incubate Campsite.
Kijk voor meer informatie op www.stadscampingtilburg.nl.
In mei volgt een sfeerverslag van de eerste editie van dit seizoen.
www.stadscampingtilburg.nl, info@stadscamping013.nl
facebook.com/campingtilburg

HEEFT U TIBOR GEZIEN?
Bel dan naar:

06-28836970
Kleine zwarte poes met glanzende vacht.
2,5 jaar met een rood leren halsbandje.
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Oud-bestuursleden krijgen titel van erelid
Vertrekkend bestuursleden Jan van Esch, Jac Heeren
en Lau Geurts zijn 24 maart officieel teruggetreden uit
het Bestuur van In de Boomtak. Daarbij zijn ze door het
nieuwe bestuur benoemd tot Ambassadeur van In de
Boomtak, een ere-titel die recht geeft het nieuwe bestuur
gevraagd, en ongevraagd van, advies te voorzien.
Jan en Jac waren al bij de
oprichting van de stichting, 4 juli
2011, betrokken als bestuurslid. Daarvan was Jan van Esch
sinds de oprichting voorzitter van het bestuur. Hij heeft
zich als voorzitter vooral sterk
gemaakt om het pand van de
gemeente te kunnen kopen. De
daadwerkelijke aanschaf van
het wijkcentrum december 2014
was de reden om de bestuurstaken neer te leggen. Jan van
Esch: “We hebben altijd gezegd
als de aankoop van het pand is
geslaagd is de toekomst van de
Boomtak verzekerd. Dan is het
tijd om plaats te maken voor een
nieuw bestuur en terug te treden

het pand aan de gemeente een
bepalende voorwaarde hadden
opgenomen: “het gebouw en
de grond moet altijd een maat-

schappelijke functie hebben
voor de wijk”. Ik hoop dat wij nu
net zo voorzienende blik hebben
als die fraters destijds.”

in de wetenschap dat alles nu in
orde is”.
Lau Geurts, die wegens ziekte
zijn taken moet neerleggen,
heeft een cruciale rol gespeeld
bij de financiering en aanschaf
van het pand. “Het was belangrijk voor de toekomst”. Aldus
Lau. Jac Heeren heeft meerdere
functies en taken gehad. Omdat
Jan van Esch zich kandidaat
stelde als raadslid heeft hij de
voorzittershamer het laatste jaar
in handen gehad. Jac Heeren: “We hebben de Boomtak
open kunnen houden dank zij
het parochiebestuur van De
Noordhoek die bij verkoop van

Jan van Esch, Jac Heeren en Lau Geurts zijn bij hun afscheid als bestuurslid benoemd tot erelid.

Nieuw bestuur stichting Beheer en Exploitatie In de Boomtak
De stichting die formeel het beheer van ons wijkcentrum
doet, heeft een nieuw bestuur, zij het nog niet officieel.
We zoeken nog een deskundige penningmeester.
De voormalige bestuursleden
Jan van Esch, Jac Heeren en
Frank Huijbregts zijn al enige tijd
gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. Hun taken zijn zo
veel mogelijk overgenomen door
Piet Groenen, Clemens Audenaerd en Lau Geurts. Daarbij
bijgestaan door de coördinatoren, met name Astrid Huygen en
John Geerts. Ze konden daarbij
nog steeds een beroep doen op
Jan van Esch. Jan heeft aangegeven daar voorlopig mee door
te willen gaan, zodat er geen
‘bestuurlijk gat’ valt.
Clemens en Lau zijn op zoek
gegaan naar nieuwe bestuurs-

leden. Dat heeft, na diverse
gesprekken, tot nu 5 nieuwe
mensen opgeleverd.
Dit zijn allemaal bewoners van
onze wijk, allen met ruime ervaring als bestuurder. Het is een
bont gezelschap met verschillende deskundigheden.
Het bestuur is bijna compleet.
Maar we zijn nog op zoek naar
een deskundige penningmeester voor in het bestuur.
De nieuwe bestuursleden zijn:
Carmen Sjardijn, Francis Huisman, Jan Pas, Lisette Sweep
(tevens bestuurslid van de coöperatie) en Ande van Bokhoven.

Daarnaast is Clemens Audenaerd lid van dit nieuwe bestuur.

De leden van het bestuur zijn
nog niet formeel in functie
getreden. Het nieuwe bestuur
spreekt met de oude bestuursleden af wanneer formeel de
bevoegdheden (kunnen) worden
overgedragen. De nieuwe bestuursleden oriënteren zich op
dit moment op wat er allemaal
speelt en gespeeld heeft in en
rondom In de Boomtak.
Op 28 maart gaan de nieuwe
bestuursleden een hele dag met
elkaar in overleg om de koers
voor de toekomst te bespreken. En natuurlijk bespreken ze
wat er allemaal gedaan moet
worden.
De dagelijkse gang van zaken

in het buurthuis wordt gedaan
door Astrid Huygen (coördinator
vrijwilligers), Piet Groenen voor
gebouw/onderhoud en John
Geerts als financiële man. Zij
hebben regelmatig overleg met
het bestuur en rapporteren wanneer nodig. Verder zullen Philia
Schlappi en Joos van Rossum
de administratie en ruimteverhuur regelen.
De komende tijd is het heel
belangrijk om financieel goed
op orde te komen en te blijven.
Een prachtige eerste aanzet is
de plaatsing van de zonnepanelen op 20 maart, waardoor
onze energielasten flink omlaag
zullen gaan.
Namens bestuur i.o. Lisette
Sweep

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[
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