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Stadscamping trekt steeds meer volk

De Noordhoek

Donatie voor
AED training

Wat een cadeau! Het Boekenschop heeft onlangs 500 euro
geschonken aan de AEDwerkgroep in de Noordhoek.
De AED-werkgroep coördineert
de vrijwilligers die een AED kunnen bedienen wanneer iemand
een hartstilstand krijgt. Het
geld zal worden besteed aan
trainingen voor vrijwilligers. De
werkgroep is erg blij met deze
donatie. Het Boekenschop aan
de Bredaseweg is een winkel
met tweedehands boeken die
de opbrengst aan goede doelen schenkt. De winkel draait
volledig op vrijwilligers. In een
eerdere wijkkrant schreven we
hier al over. Het Boekenschop
was ook sponsor van de Lindepleinmarkt.

Hoe is het om vrijwilliger te zijn op de Stadscamping in onze wijk ? Zie verslag Joris Verheggen pagina 3

Zie pagina 7 voor artikel over
AED

Voetbalveldje Elzenstraat verdwijnt binnenkort

Het veelgebruikte voetbalveldje aan de Elzenstraat. Foto: Monique Engel

Vooral op zomerse avonden
weet de voetballende jeugd het
Fratersveldje aan de Elzenstraat
veelvuldig te vinden. Maar binnenkort is het over met de pret.

Als de bouw van Vormenrijk, het
bouwproject op de locatie van
de oorspronkelijke Vormenfabriek klaar is, verdwijnt ook het
voetbalveld.

In het oorspronkelijke plan voor
dit nieuwe woonwijkje was nog
250 vierkante meter vrijgehouden voor een speelterrein op de
hoek van de Elzenstraat en de
st. Ceciliastraat. Maar bij het bezoek van wethouder Berend de
Vries op donderdag 25 juni aan
onze wijk, kregen de spelende
kinderen te horen dat er vanaf
volgend jaar alleen nog gevoetbald kan worden in het Hart van
Brabantpark op het voormalige
Van Gend en Loos-terrein.
Daarvoor zouden de - vaak
jonge - kinderen de drukke Hart
van Brabantlaan moeten oversteken. Geen wonder dat de
kinderen en hun ouders onaan-

genaam verrast waren over dit
nieuws. Ondanks gesprekken
met de wijkregisseur en een
afgevaardigde van het bouwproject, gaat het mooie Fratersveldje, dat door zo veel kinderen
wordt en is gebruikt gedurende
tientallen jaren, nu dus ook
verdwijnen. Kleine pleister op
de wonde is dat het veld zo lang
mogelijk intact blijft. De bouw
begint namelijk aan de kant van
de Hart van Brabantlaan en
de hoek van Elzenstraat is als
laatste aan de beurt. Wanneer
de bouw exact begint is afhankelijk van de verkoop van de
woningen.
Zie ook www.vormenrijk.nl
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In de Boomtak
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920

www.indeboomtak.nl
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
19.30 – 22.30
20.30 – 22.30
Dinsdag
09.15 – 10.15
09.30 – 10.30
11.15 – 12.15
13.00 – 16.30
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
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
Darten
Djembé
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)
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

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 – 17.00
maand)
13.30 – 14.30
14.30 – 16.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.30
21.00 – 23.00
Vrijdag
13.00 – 16.30
13.30 – 16.00
18.30 – 20.00
19.00 – 21.00
20.00 – 24.00
maand)
20.30 – 22.00
20.30 – 22.30
Zaterdag
09.45 – 10.40
11.00 – 12.30
11.30 – 12.30
11.00 – 12.30
13.00 – 17.00

Yoga
PC Consult
PC Restart
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Damschool Tilburg, damles
Sportschool Le Granse, Aikido
Tafeltennis
Biljartvereniging Het Blad
Koersbal
Streetdance
Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
Lets Café De Kring (1e vrijdag van de
Saxofoonkwartet Tango & Zo
Blaasband Efkes Wóchte
Balletschool Ja Academy
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 Volksdansen Koffie instuif (2e zondag van de
maand)
Zaterdag en Zondag voor speciale activiteiten op aanvraag
geopend
Reacties en informatie naar office&indeboomtak.nl

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 15 september

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

Adverteren in de
krant?

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

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet
te plaatsen. Inzending geeft de redactie het
recht het artikel of de foto in gedrukte vorm uit
te geven in de wijkkrant In de Noordhoek en/of
op de website www.stichtingnoordhoek.nl
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Stadscamping Tilburg, Festival Mundial 2015-editie
Ook in 2015 verzorgde Stadscamping Tilburg de festivalcamping voor Festival Mundial. Ruim 500 campinggasten bevolkten het Van Gend & Loos terrein. Ze kleurden
het straatbeeld tussen camping, Albert Heijn XL en de
nieuwe doorgang onder het spoor, waar de entree van
Mundial dit jaar was. Wijkbewoner en vrijwilliger Joris
Verheggen schreef zijn ervaringen op.
‘Omdat Festival Mundial pas
op zaterdag begint, maar veel
bezoekers graag op hun gemak
doen en daarom vrijdag al naar
Tilburg af wilden reizen, opende
Stadscamping Tilburg op vrijdag
al haar poorten. Voor hen organiseerde de Stadscamping een
Wereld-BBQ.
Boven de houtskool gaarde een
lam van de enige schaapsherder
uit Brabant aan het spit en van
een bierfust was een rookdoos
gemaakt waar biologische kippen gaarden. 120 gasten aten
mee en vormden zo het begin
van een community.
Dave Machilero uit Colombia
speelde akoestisch cumbia (reggae/rumba) en de Feliciano’s
speelde een vrolijke mix van
bluegrass, country en folk. Het
projecteren van de documentaire Glastonbury, over het bekende festival in Engeland, completeerde het vrijdagprogramma.
Voor wie netjes bebaard naar

Mundial wilde, zetelde een
heuse barbier op de camping.
Festivalweekend
Na wat nachtelijke regenbuien,
was het in de ochtend heerlijk
ontbijtweer. Ontbijten mocht
uiteraard gewoon voor de tent.
Met de supermarkt naast de
deur waren broodjes of een
pak eierkoeken en melk snel
gehaald. Maar voor degenen
die iets warms wilden of zich
gebroken voelden door hun iets
te dunne campingmatrasje, was
de keukenploeg van de Stadscamping vol in de weer.
De uitsmijters vlogen de deur
uit. Niet op wegwerpborden
uiteraard - Stadscamping Tilburg
heeft een groen hart - maar op
echte borden uit diverse kringloopwinkels.
Deze waren net op tijd droog,
want de vaat van de BBQ voor
120 man was pas om 2 uur ‘s
nachts geklaard. Zo zaten veel

gasten met hun eitjes en koffie
voor hun neus te kletsen, te
luisteren naar een optreden van
Koek en Trommel en te kijken
naar gasten die aan de andere
zijde van het veld gingen tandenpoetsen.
Wie na ontbijt tot Mundial nog
wat tijd te doden had, kon een
kijkje nemen op de zaterdagmarkt die op de camping stond.
Hier lagen streekproducten en
was o.a. informatie te krijgen
over de Stadstuinderij aan de
Piushaven. Nog niet uitgebuikt
of te lang op de markt blijven
hangen? Geen punt, Fietstaxi
Tilburg had een standplaats bij
de camping en bracht je in no
time naar Mundial.

Je zou je bijna afvragen waarom
je met opgetuigde Stadscamping überhaupt nog naar Mundial zou hoeven. Maar nee, ook
op het festival was nog genoeg
te zien, horen en doen.
De Stadscamping heeft een
prettig samenwerkingsverband
met het festival, zoals met veel
andere organisaties en instanties. We dragen graag een
steentje bij aan de festivalbeleving en passen ons programma
er op aan. In de vele, hele

Stadscamping 2015 in beeld

positieve en lieve berichten die
onzen gasten in het gastenboek
achterlieten, werden Stadscamping en Festival Mundial vaak in
een adem genoemd.
Een kleine greep uit de reacties:
- Wat een fantastisch weekend.!
We hebben besloten om van
Mundial ons jaarlijks vriendenweekend te maken. De komende 50 jaar hebben jullie dus 20
vaste gasten!
- Geweldige sfeer en organisatie. Voor jong en oud.
- Wonderful BBQ, Lovely
people!
- Top weekend, top festival, top
sfeer, top camping, top mensen!
- Het kan niet beter!! Ik kom hier
wonen…
Ook de buurtbewoners die een
kijkje kwamen nemen op de
camping, waren positief.
Graag gebruik ik deze gelegenheid om al onze vrijwilligers te
bedanken: BIG THANKS!!
Stadscamping Tilburg (www.
stadscamping013.nl) zou zonder
jullie niet kunnen bestaan!
Namens het bestuur,
Joris Verheggen
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De mannen van Diamant schoffelen graag in de Bomenbuurt

De plantsoenen in de Bomenbuurt worden bijgehouden door leden van de Diamant-groep Groen Xtra. V.l.n.r. zien we - in het Regenboogpark - Goof van Hooff (55), Willy Wilborts (36), Frans de Regter (48), Roy Fiechter (26) en Sanou Idris Mega (33) die oorspronkelijk afkomstig is uit Niger. ‘We houden net werkoverleg,’ grapt Frans. ‘De baas is er nu niet, maar die houdt toch niet op de foto.’ Het groepje werkt
al een jaar of drie in deze samenstelling en de mannen kunnen het goed met elkaar vinden. ‘De mensen in de buurt mogen ons heel gère,
we krijgen wel eens koffie.’ Dat laatste klinkt als een hint – en gelijk hebben ze.
Foto: Joep Eijkens.
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StadsTuinderij legt ook verbinding met de Noordhoek
Binnen enkele maanden is de StadsTuinderij Piushaven
een bekende plek in de stad. De tuin heeft een duidelijke
link met onze wijk: vrijwilligers uit de Noordhoek steken
er de handen in de grond; Social Energy - een van de initiatiefnemers van de tuin - huist vaak in ons wijkcentrum
en het had weinig gescheeld of de tuin was in de Noordhoek beland.
StadsTuinderij Piushaven, aan
de Havendijk op de hoek met de
Gondelstraat is eind maart van
start gegaan en was op dat moment nog een kale vlakte. Inmiddels heeft deze locatie van 7000
m2 een bijzondere ontwikkeling
doorgemaakt; er groeien nu vele
groenten: diverse soorten sla,
koolgewassen, bonen, aardappelen en in twee grote tunnelkassen staan komkommers,
tomaten, pepers, paprika’s en
aubergines.
Hooglanders
Al deze gewassen worden
omzoomd door een bloemenzee
waartussen twee Schotse hooglanders, moeder en dochter, hun
thuishaven hebben gevonden.
Dit geldt ook voor de bijenvolken
van Stadsimker Marcel Horck.
StadsTuinderij Piushaven wordt
mogelijk gemaakt dankzij de
vele vrijwilligers, die hard werken om het terrein in een groene
en eetbare oase te veranderen, en dat in het centrum van
Tilburg. Bovendien steunen veel
bedrijven dit project met materi-

alen en inzet van mensen.
Mirjam uit de Noordhoek en
Luciana zijn twee hardwerkende
vrijwilligers. Samen runnen
zij sinds eind mei een popup-winkel op het terrein van
StadsTuinderij Piushaven. De
pop-up-store heeft zijn eerste
openingsweken achter de rug
en de reacties zijn enthousiast.
Dagelijks weten vaste klanten
de winkel al te vinden voor hun
verse groente.
De groenten worden verkocht
vanuit een gele bouwkeet, eden
zogenaamde pop-up-store, die
ter beschikking is gesteld door
bouwbedrijf Andre Doevendans.
Een popup-store, een winkel…
Nee eigenlijk niet gewoon een
winkel, maar meer een groei-enbloeiplaats of meetingpoint voor
de sterk groeiende Tilburgse
Stadse Boeren Community.
Nieuwe initiatieven ontstaan dan
als vanzelf in de ontmoeting,
dat denken we tenminste. En er
kunnen in de winkel ook eerlijke
streekproducten met een fair

prijskaartje verkocht worden.
Noordhoek
Het had echter niet veel gescheeld of Stadstuinderij Piushaven had in de Noordhoek gelegen. Want in het voorjaar van
2014 stonden initiatiefnemers
van de tuin, de Stichting Social
Energy en Het Werkt v.o.f. met
de piketpalen onder arm klaar
op het Van Gend & Loosterrein
om de contouren van de stadstuinderij af te bakenen. Maar
de seinen die op dat moment
allen op groen stonden, werden
met een telefoontje vanuit het
stadhuis weer op oranje gezet:
“Te snel, wachten!”

De kiesgerechtigde Tilburgers waren namelijk net naar
de stembus geweest, met als
resultaat dat er een nieuwe en
andere coalitie van partijen in
het bestuur van de stad was
gekomen. En deze nieuwe
wethouders wilden het anders
gaan doen: niet de gemeente,
maar de bewoners van Tilburg
moesten gaan bedenken wat er
met het Van Gend en Loosterrein zou gebeuren en de stadstuinderij moest wachten tot de
regiegroep, waarin bewoners,
organisaties en bedrijven zijn
georganiseerd, met een plan
zou komen. Hoe lang dat zou
duren? Wellicht een paar maanden, maar misschien ook wel

een jaar.
Iedereen met een tuin of balkon,
die wel eens een plantje heeft
opgekweekt, weet dat de natuur
en het weer zich weinig gelegen
laat liggen aan de agenda’s van
mensen. Boontjes, sla en kruiden telen gaat niet in het najaar
en de winter, daar moet je vroeg
in het voorjaar mee beginnen.
En hoe meer het seizoen vordert, hoe minder gewassen nog
in aanmerking komen om met
succes geteeld te worden.
Voor Hein van den Hurk (Het
Werkt) en Roland Samuels (Social Energy) was dit aanleiding
om naar een andere locatie uit
te kijken. Deze werd gevonden
aan de Piushaven, op de plek
waar vroeger wasserij Lips heeft
gestaan en die eigendom is van
ouderenzorg-organisatie De
Wever. De voorgenomen bouw
van een verzorgingshuis voor
ouderen ging niet door en er
waren nog geen nieuwe plannen
voor het terrein, dat braak lag.
De grond, die aanvankelijk vervuild was, werd op dat moment
grondig gereinigd door Willem
Kerkhof van Miltop, en deze had
er geen bezwaar tegen om na
reiniging (tot acht meter diep)
voor te zorgen dat het terrein
werd voorzien van teelaarde en
om de waterpomp die hij voor
de reiniging had gebruikt, te
laten staan voor beregening van
de tuinderij.
Voor de Noordhoek is Stichting Social Energy allang geen
onbekende meer. Behalve het
maandelijkse Repair Café bij
Wijkcentrum In De Boomtak dat
door Social Energy wordt verzorgd, is het wijkcentrum in het
voorjaar van 2015 voorzien van
36 zonnepanelen, die door vrijwilligers in samenwerking met
ondernemers werden geplaatst.
Bovendien hebben inmiddels
velen de weg gevonden naar
het project PC-ReStart, waar
iedereen terecht kan met computerproblemen en vragen.
Meer info: www.stichtingsocialenergy.nl

Vrijwilligers van Stadstuinderij poseren voor pop-up store waar groenten verkocht worden

Foto: Paula Anguita

Tekst: Paula Anguita
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Gezocht: oude foto’s uit onze Bomenbuurt
We hebben de afgelopen tijd al diverse oude foto’s kunnen publiceren, afkomstig van bewoners en oud-bewoners uit onze Bomenbuurt. Die foto’s gingen onder meer
over processies, gouden bruiloften, de sloop van de
Noordhoekkerk en de rampzalige explosie bij de firma
Hexspoor. Graag willen we meer oude foto’s in onze
wijkkrant laten zien. De foto’s mogen over van alles en
nog wat gaan. Om een paar voorbeelden te noemen: van
buurtfeest tot schooluitstapje, van verkenners tot communicanten, van Sinterklaas tot gouden bruiloft, van
grote gezinnen tot spelen op straat, van sneeuwpret tot
verdwenen buurtwinkeltjes.
Alle onderwerpen komen dus in
aanmerking - als ze maar iets
met de Bomenbuurt te maken
hebben. En natuurlijk wordt het
nog interessanter als er iets
bij te vertellen valt. Kijk maar
eens in uw eigen familiealbum,
misschien zitten daar wel mooie
foto’s in die ook voor andere
mensen interessant zijn. Of
bewaart u uw foto’s misschien in
een sigarenkistje?
Ondergedoken in Boomstraat
Soms komen oude foto’s over
de Bomenbuurt op onverwachte
plekken ‘boven water’. Dat was
het geval toen Joep Eijkens in
2011 Kees Koster interviewde
in het kader van het nog steeds
lopende project ‘Tilburgs familiealbum’.
De inmiddels overleden Tilburgse levenskunstenaar
Koster zat tijdens de Tweede
Wereldoorlog ondergedoken in
de Boomstraat. En wel bij de
familie Oomen, een gezin met

vijf dochters en twee zonen.
Een van de zonen, Jan Oomen,
was een vriend van Kees uit zijn
kunstacademietijd.”De Oomens
kwamen oorspronkelijk uit
Chaam en hadden een kruidenierswinkeltje in de Boomstraat”,
herinnerde hij zich. “Er zaten
nog twee andere onderduikers
en met z’n vieren trokken we er
vaak opuit. Bij de familie Oomen
kon alles, op het laatst zat het
hartstikke vol. Tegenover hen
woonden Kee en Drika Vriens.
En daar sliepen wij.” Koster had
verschillende foto’s uit die onderduiktijd, waaronder de hierbij
afgedrukte foto van genoemde
Drika Vriens.
(Wie er meer over wil lezen, klikt
op internet op de volgende link:
http://www.geheugenvantilburg.nl/verhalen/lees/13598/
familie-koster).
Foto-expositie?
Terug naar onze oproep. Foto’s
die we kiezen worden in onze

Hebt u foto´s zoals deze met een mooi verhaal? joep@eijkens.nl

wijkkrant geplaatst met een
verhaaltje. Misschien komen er
zo veel reacties binnen dat we
eens een foto-expositie kunnen
maken in ons aller buurthuis.
Wie foto’s heeft, kan dit melden

via het e-mailadres:
joep@eijkens.nl
onder vermelding van ‘BUURTFOTO’.
Of contact opnemen met de
redactie van onze wijkkrant:
indeboomtak@gmail.com.

Verhalenwedstrijd voor kinderen
Schrijf een verhaal voor in de krant!

Vind jij het leuk om verhalen te schrijven? Grijp dan nu je kans! Wijkkrant de Noordhoek organiseert een wedstrijd
voor kinderen tot en met 12 jaar. Als jij wint, kun je een leuke prijs verwachten en komt je verhaal in deze krant te
staan!
De opdracht is: schrijf een verhaal voor bewoners van de Noordhoek. Het mag spannend, grappig of ontroerend zijn. Het
mag echt gebeurd zijn, of helemaal verzonnen. Het mag zich afspelen in een ver verleden, in een ver land of gewoon in
de onze wijk in het nu. Jij mag het verzinnen!
Je verhaal mag niet langer zijn dan 1000 woorden (wel korter) en het moet op de computer getypt zijn. Let op: vraag
wel even aan je ouders of ze het goed vinden dat je meedoet aan de wedstrijd.
De redactieleden van de krant vormen de jury van deze wedstrijd.
Stuur je verhaal vóór 24 augustus naar:
indeboomtak@gmail.com Zet ook je naam, adres en leeftijd in de e-mail.
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AED’s redden mensenlevens in onze wijk

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, 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 onze wijk hangen 4
AED’s waarvoor een oproep kan
komen via het telefoonnummer
112.
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.
Op 21 juni stonden we op de
rommelmarkt op het Lindeplein
om informatie te geven. Maar
liefst 30 mensen hebben zich
aangemeld als hulpverlener! Degenen onder hen die nog geen
certificaat hadden, zijn ingeschreven voor een cursus. DAT
IS GEWELDIG! Dank jullie wel.
Wilt u ook vrijwilliger worden?
Omdat wij zo veel aanmeldingen
hebben, kunnen we de cursus
aanbieden in wijkcentrum In
de Boomtak. Als u zich ook wilt
aanmelden om hulpverlener te
worden, kunt u dat doen via:
WWW.AEDTILBURG.NL
Ook als u een opvolgcursus
nodig hebt omdat u certificaat

verlopen is, kunt u zich aanmelden.
Als u al hulpverlener bent en u
heeft een ander telefoonnummer
of een nieuw adres, wilt u dat

dan doorgeven aan ons, zodat u
hulp kunt blijven verlenen.
Wij willen iedereen die al is
aangemeld of al hulpverlener

Tijdens de Lindepleinmarkt konden bezoekers oefenen op een testpop.

is, bedanken voor zijn inzet. Dat
vinden wij geweldig en we zijn
daar zeer blij mee.
Werkgroep AED De Noordhoek

oto: Organisatie Lindepleinmarkt

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
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Opvallende moestuinfietsen staan door de hele wijk

In juni verschenen in de Dionysiusstraat ineens een aantal zogenaamde ‘plukfietsen’. Deze Tilburgse moestuintjes zijn een initiatief van Op Groene Voet,
in samenwerking met: StadseBoeren, Kringloopwinkel La Poubelle en de Provincie Noord Brabant. Meer weten? Ga naar: opgroenvoet.nl/plukfiets

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`

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

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg
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Leren van elkaar en van succes van In de Boomtak
Dat wij een bijzonder wijkcentrum hebben, raakt ook steeds meer bekend buiten Tilburg. Op maandag 22 juni ging een delegatie van In de Boomtak mee met een landelijke
bustour langs vier buurthuizen in zelfbeheer. In het kielzog deden de NOS, Omroep Brabant en de Limburgse zender L1 verslag. Onze voorzitter Clemens Oudenaerd tekende
zijn eigen indrukken op.

Radio 1 verslaggever Marc-Robin Visscher interviewt onze voorzitter Clemens Audenaerd.

‘De tour is een initiatief van LSA
(Landelijk Steunpunt Actieve
bewoners) en KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) met als doel: kennisuitwisseling over bijvoorbeeld
professionalisering, vrijwilligersbeleid, financiering en duurzame
exploitatie. We verzamelden in
Breda, bij buurthuis ONS. In een
bijzondere touringcar, de officiele spelersbus van PSV, vertrokken we naar Rotterdam.
Locatie 1: Her-Ontdekt, Rotterdam: Her-Ontdekt is eigenlijk
geen buurthuis. In een leegstaand winkelpand worden
workshops en knutselactiviteiten
georganiseerd voor buurtbewoners. Duurzaamheid en
hergebruik staan hier centraal.
Er is een werkplaats waar hout
bewerkt kan worden en er is een
kleine ‘meubelbank’ waar men
oude meubels verkoopt om de
overige activiteiten te kunnen
financieren. Een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers maakt,
samen met bewoners, nieuwe

hippe spullen van oud materiaal
en verkoopt deze in hun winkel.
Tijdens de feestdagen hebben zij een ‘wensboom’, waar
mensen uit de buurt hun wens in
mogen hangen. Andere buurtbewoners kunnen deze wensen
vervullen, wat weer zorgt voor
onderlinge verbinding en wederzijds begrip.
In de bus naar Tilburg sprak
Lennart, exploitant van enkele
sociale restaurants, over hoe
hij zijn vrijwilligersbeleid voert.
Hij had vele tips, zoals: “Schep
de juiste verwachtingen, zorg
dat je vrijwilligers weten wat er
van hen wordt gevraagd”, “Vier
samen je mijlpalen” en “Als ik
een gat in mijn rooster heb, bel
ik niet de vrijwilligers die al veel
werken, maar juist de inactieve”.
Locatie 2: In De Boomtak,
Tilburg
Bij ons wijkcentrum ontvingen
we het gezelschap met heerlijke
Brabantse worstenbroodjes. We
vertelden over de bijzondere
manier waarop het buurthuis

Foto: John Geerts

eigendom is geworden van de
buurt. Onze wijkbewoners hebben aandelen in het buurthuis
gekocht en samen met een
financiële bijdrage van de gemeente en een gunstige hypotheek hebben we In de Boomtak
kunnen kopen.
Een van de voornemens is om
een breder publiek te trekken.
Nu komen er vooral 55+’ers.
Door het binnenhalen van
sportclubs, organiseren van
jeugddisco’s en een aanbod van
cursussen voor kinderen komen
er al jongere bezoekers, maar
dat mogen er best meer worden.
Locatie 3: ‘t Schöpke, Venray
Een echte Limburgse ontvangst
met koffie en vlaai. Lucien
Peeters, wethouder in Venray
vertelde dat de gemeente de
ambitie om heeft alle buurthuizen te laten verzelfstandigen en
hij ging in op de relatie tussen
gemeente en het betrokken
bestuur van ‘t Schöpke. Erik,
de bestuursvoorzitter, sprak
over de totstandkoming van een

bestuur op basis van deskundigheid. Het buurthuis kampt met
een imagoprobleem, er komen
te weinig buurtbewoners en
jongeren binnen. Zij zijn dan ook
druk bezig financieringen rond
te krijgen om het buurthuis te
herinrichten en aantrekkelijker te
maken.
Op weg naar Breda was een
vrijwilliger aan het woord van
het buurthuis in Delfzijl-noord.
Hij sprak over hoe de gemeente
in het recente verleden wijken
sociaal heeft verwoest. En hoe
zij gaten van het gemeentebeleid proberen te dichten. “Je
kunt wel blijven klagen, maar je
kunt ook iets doen! De kracht
komt van onderop.”
Locatie 4: ONS, Breda
Het eindpunt van de lange dag
vol indrukken. Bij ONS kregen
we een zeer smakelijk diner
aangeboden in het buurtrestaurant, klaargemaakt door vrijwilligers van het buurthuis. In Breda
wordt gewerkt met een coöperatieve organisatie. Er is geen
bestuur en je kunt lid worden
als je je voor minimaal 16 uur
inzet voor de coöperatie. Alle
vrijwilligers werken, met instemming van UWV, met behoud van
uitkering. Zij krijgen zelfs een
vrijwilligersvergoeding. Deze
gaan in potjes waaruit zaken
als opleidingen worden gefinancierd. Dit geeft de vrijwilligers
een betere kans om weer in te
stromen in de reguliere arbeidsmarkt. Conclusie: het was een
lange, rijk gevulde en leerzame
dag waar netwerkcontacten zijn
gelegd, goede ideeën uitgewisseld en inspiratie is gegroeid
voor nóg meer moois in de
buurten van Nederland.
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Sfeerimpressie van de Lindepleinmarkt

De Lindepleinmarkt, echte familie

aangelegenheid net als toen

Samen proberen je spulletjes aan de man te brengen

Tijdens deze heerlijke dag was er ook tijd voor een lekkere ijsco!

En natuurlijk kon je jezelf ook late

Zelfs een stoelkruk kan de grootste interesse opwekken, al zijn het maar kijkers! Koopt ie ‘m of koopt ie ‘m niet?

n schmincken, altijd leuk!

Alle foto’s komen van de Organisatie
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Sfeerimpressie van de Lindepleinmarkt

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

Boulevard Buzz Quiz

De Redactie
van de wijkkrant
De Noordhoek
wenst alle
lezers een
fijne zomervakantie

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

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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Monumenten in onze wijk:

Kloosterschool aan de Dionysiusstraat

In de reeks rijksmonumenten en gemeente monumenten
bespreken we deze keer de Ursulinenkloosterschool aan
de Dionysiusstraat. De school heeft deel uitgemaakt van
een complex van de Ursulinen (nonnen) met het klooster,
de kapel, de school en de kloostertuin.
Van dit fraaie complex is het
klooster in de jaren ‘70 van de
vorige eeuw helaas gesloopt.
Van de kapel is het priesterkoor
tot woning gemaakt, de overige
kapelruimte is intact gebleven
en wordt gebruikt voor bijeenkomsten, concertjes, trouwerijen en afscheidsvieringen.
In een eerder nummer is daar
al aandacht aan besteed. De
Kloostertuin is opgesplitst in een
deel parkeerruimte voor de woningen die in de plaats kwamen
van het klooster, en een deel is
de Kloostertuin, met daarin het
Marietje Kessels-monument.
Neogotische stijl
De Kloosterschool is in 1907
gebouwd in neogotische stijl
naar een ontwerp van architect
W.J.A. Bouwman. Het bakstenen gebouw is twee lagen

hoog en heeft een rechthoekige
plattegrond onder een zadeldak
bedekt met leien. In het dakvlak aan de voorkant zijn vier
dakkapelletjes. De voorgevel
is voorzien van geprofileerde
geglazuurde bakstenen, met
in het midden een brede topgevel, met boven in een lege
nis met natuurstenen console
met baldakijn. Nabij de eindtraveeën bevindt zich een
kleinere topgevel. De begane
grond heeft een dubbele houten
opgeklampte deur voorzien van
zwaar smeedijzeren hang- en
sluitwerk, daarboven glas- inlood ramen met bloemmotieven.
Voor de deur is een hardstenen
trapje. Rechts van de deur zijn
drie ramen met neogotische
spitsbogen. Het zelfde patroon
is terug te vinden op de eerste
verdieping. Waarin deels glas-

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.
in-lood ramen zijn geplaatst,
eveneens met een bloemmotief.
In de gevel zijn smeedijzeren
sierankers geplaatst. De rechter
zijgevel heeft aan de voorkant
een getoogde dubbele deur, met
een spitsboogvormig bovenlicht,
voorzien van glas-in-lood. Op de
verdieping is aan de zijkant een
nieuwe nooddeur aangebracht
met een metalen trap naar
beneden. Tegen de achtergevel
zijn twee rechthoekige uitbouwen geplaatst, ongeveer ter
hoogte van de topgevels aan de
voorkant. Hierin zijn smalle hoge
ramen aangebracht. Naast en
tussen deze uitbouwen zijn in de
gevel op de begane grond en op
de verdieping fraaie spitsboogramen aangebracht, waarin op

de begane grond twee dubbele
deuren zijn aangebracht. In het
gebouw is de oorspronkelijke
indeling gehandhaafd. Binnen
aan de straatkant is beneden
en boven een lange gang, met
daarachter de voormalige klaslokalen; beneden drie en boven
drie. Achter de gang ter hoogte
van de voordeur bevindt zich het
trappenhuis, ook voorzien van
glas-in-lood. Onder de dakpartij
ligt de voormalige zolder.
Ontbrekende informatie
Zoals gemeld is de nis boven de
voordeur leeg. Er zou een beeld
in gestaan hebben. Wat voor
beeld is niet bekend. Daarnaast
is boven de raampartij van de
begane grond een bandvormige

13

De Noordhoek

stenen uitsparing te zien van
een paar meter lang. Mogelijk
dat daar oorspronkelijk de naam
van de school heeft gestaan.
Geraadpleegde archieven gaven daar geen verdere informatie over. Buurtbewoners die daar
iets meer over kunnen vertellen,
wil ik graag uitnodigen met de
schrijvers dezes, tevens bewoner van de voormalige school
contact op te nemen.
Cultuurhistorische waarde
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waardeerde het
gebouw als volgt: “De school
is van algemeen belang. Het
gebouw heeft cultuurhistorische
waarde als uitdrukking van een
geestelijke en sociale ontwikkeling, namelijk de zorg voor caritas en onderwijs door congregaties en tevens als voorbeeld van
de typologische ontwikkeling
van de door religieuzen geleide
school. Het complex is van architectuurhistorisch belang wegens de sobere maar verzorgde
vormgeving, materiaalgebruik en
ornamentiek. Het gebouw is van
belang wegens de gaafheid van
het exterieur en heeft ensemblewaarde als essentieel deel van

het geheel van school en kapel
in de voormalige kloostertuin.”
Drie generaties onder één dak
Het pand wordt momenteel bewoond door drie gezinnen, met
als bijzonderheid dat het drie
generatie bewoners zijn. Twee
gezinnen met hun respectievelijke dochter en zoon en hun

twee kinderen. In 2008 hebben
ze de school kunnen kopen van
de kunstenaar Marc Mulders,
die er woonde en zijn atelier
had. Voortvarend zijn ze te werk
gegaan en hebben er drie appartementen in gebouwd. Een
verticaal appartement met de
helft van de zolder, en twee horizontale. Het appartement op de

verdieping heeft de andere helft
van de zolder, het appartement
op de begane grond heeft als
extra de kelder, met de grootte
van een klaslokaal. De voormalige speelplaats was al door
Marc Mulders omgetoverd tot
een tuin met drie grote perken
met daartussen paden. Deze
tuin is vrijwel ongewijzigd gebleven, ieder appartement heeft er
wel zijn eigen terras. Omdat het
voegwerk van de voorgevel en
het leien dak in matige staat verkeerde, is in 2010 de voorgevel
opnieuw opgevoegd en is het
leien dak inclusief het smeed-,
lood- en gootwerk vernieuwd.
Dit laatste gaf wel wat overlast
voor de buurt: 4 parkeerplaatsen
minder en veel stof gedurende
acht weken.
Deze vernieuwing werd afgesloten met een uitnodiging voor de
straat om een dag voordat de
gevelstijger werd afgebroken te
komen kijken en vanaf de steiger het vakwerk van de restauratie te bewonderen, en daarbij
een hoge blik in onze straat te
werpen. Natuurlijk ontbrak daarbij een glaasje niet.
Foto’s en tekst:Wil Verheggen

14

De Noordhoek

Fotoverslag Joep Eijkens van Mundial 2015
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Krillis en Nillis deel 11
Wat ben je laat?
Vind je dat gek?
Nogal, ja.
Wat is er gebeurd?
Even wachten, eerst even gaan
zitten.
Zo. Hè hè, wat een gedoe.
Vertel nou, wat is er aan de
hand?
Doe nou eens even rustig
man, ik ben niet door een haas
gedekt.
Kom op, vertel nou.
Ja, ja, het is al goed. Moet je
luisteren, je weet toch wel dat
mijn vrouw en ik altijd voor de
kleinkinderen zorgen, een dag in
de week?
Ja, dat weet ik. Dat doen mijn
vrouw en ik ook. Er is toch niets
ergs gebeurd met de kleintjes,
of met de groten?
Nee hoor, gelukkig niet.
Maar wat is er dan in godsnaam
aan de hand? Is het zo erg dat
je zo overstuur bent?
Wie is er hier overstuur?
Nou, jij natuurlijk. Je bent helemaal in de war.
In de war? Wie is hier in de
war? Ik niet hoor.
Jawel, je doet zo raar en dat

ben ik niet van je gewend.
Hou nou eens op man! Er is
helemaal niets aan de hand met
mij. Met mijn vrouw, de kinderen
en de kleinkinderen gaat het ook
goed. Dus ik ben niet in de war,
duidelijk ja.
Al goed, maar wat is er dan
gebeurd met jou? Ik begrijp
er geen moer van. Vertel nou
eens?
Ja, ja, meneer ongeduld. Vanmorgen belde onze dochter met
de vraag of wij even konden
invallen met de kinderen, want
ze moest onverwachts werken.
Zo, dat is toch zeker geen probleem.
Nee hoor, maar normaal is ze
op deze dag vrij.
Ja, en?
Nou, wij gaan daar altijd met
de auto naartoe. En als ik dan
bij haar ben, dan claxonneer ik
een keer en dan komt ze naar
buiten, stapt in haar auto en rijdt
weg. En dan zet ik mijn auto
op haar plaats, want het is erg
druk daar met parkeren. Waar
zij woont zijn heel veel kantoren met veel werknemers die
met de auto komen, maar die

Ingezonden artikel.

hebben op het terrein waar ze
werken geen parkeerplaats of
ze moeten ervoor betalen. De
meesten hebben dat er niet voor
over, en op de fiets gaan of met
het openbaar vervoer komen,
doen ze ook niet. Dus... ja, dus
parkeren ze in de wijk.
Tot zo ver kan ik je wel volgen,
maar wat is nou het probleem?
Wel, toen zij wegreed en ik mijn
auto op haar plaats wilde zetten,
kwam er iemand aan die dat ook
wilde doen en had ik bijna een
aanrijding. Want ik stond bijna
op haar plaats maar die ander
wilde dat ook doen. Maar ik was
sneller.
Nou, niks aan de hand toch?
Niks aan de hand? Had je
gedacht! Zodra ik op mijn plaats
stond en uitstapte, werd ik door
die andere bestuurder uitgemaakt voor vuile vis, omdat ik
op die plaats was gaan staan.
Wat zei die?
Hij stond daar altijd en nou kon
hij nergens zijn auto parkeren
en dat was mijn schuld.
En, wat heb jij gezegd?
Dat hij maar bij zijn baas moet
gaan klagen en anders maar op
de fiets moet komen, die hij van
mijn belasting geld heeft gekregen.

En toen?
Nou, toen niks. Want ik moest
van mijn vrouw naar binnen,
want ze kent me.
En die man met die auto?
Weet ik veel. Het is zijn probleem.
Ja, gelijk heb je. Maar het is
natuurlijk wel een probleem van
de buurt.
Dat wel, ja. Maar daar kan
ik weinig aan doen. Eigenlijk
zouden de bedrijven en de
gemeente er samen iets aan
moeten doen.
Ach, ik denk maar zo: ik heb
gehoord van mijn schoonzoon
dat er al gepraat wordt met de
gemeente en de bedrijven. Dus
uiteindelijk zal er wel een oplossing uitrollen. Is het niet nu, dan
wat later. Maar dat er iets gaat
gebeuren, dat staat vast.
Kom we gaan naar binnen, koffie drinken. Laat de jeugd die
problemen maar oplossen. Hebben wij vroeger ook gedaan.
Gelijk heb je. Trouwens, daar
komen de dames al aan.
We zijn te laat! Vooruit, opschieten luie donder.
Rustig man, ik ben ook geen
twintig meer.
Ja dat is wel te zien.
			
Wortel

Een verrassende vondst:

VAN A TOT H……?
En mysterieuze kop voor een artikel?
De “A”staat voor Angelaschool en de “H” voor Herbergier Tilburg.
De relatie tussen die twee is het historische gebouw in de Elzenstraat , nummer 64. Vanaf
1974 was hier de Angela basisschool gehuisvest en werd in 2011 verbouwd tot Herbergier,
een plaats waar mensen wonen met een geheugenbeperking. Theo Rombouts en Ad de Laat,
schrijvers van dit artikel, waren leerkrachten op de Angelaschool en kregen de vraag voorgelegd of ze iets over het gebouw zouden willen schrijven. Dat gebeurde en zo ontstond het
boekje: “Als stenen konden spreken.” ( zie www.herbergier.nl/tilburg >> nieuws >> scroll naar
”Als stenen konden spreken”). Theo en Ad bleven “hangen” bij de Herbergier en sleutelden
verder: het oud stencilhok werd bibliotheek, de keuken en toiletten op de eerste verdieping
werden omgetoverd tot voorraadkamers, de vloer van de bieb werd in oude glorie hersteld…..
en er staat nog het een en ander op de planning. De oude vlaggenstok moet weer in ere
hersteld worden en heeft iemand die lelijke plaat boven de voordeur gezien……wat zou daar
achter zitten. Kortom……… genoeg te doen! Niet alleen voor ons maar ook voor anderen:
werken ín het gebouw, er zíjn voor bewoners (een praatje, een straatje óm, een spelletje), de
tuin, muziek……! Kom eens kijken, kom eens proeven van de sfeer, kom eens luisteren en
bespreken welke toegevoegde waarde jij kunt zijn en kom eens ervaren hoeveel voldoening
ook jij daaraan kunt beleven.
Theo Rombouts / Ad de Laat

Onder de planken van de huidige
bibliotheek vonden we twee
boekjes van de serie “Ik lees al”
uit 1948…keurig gekaft en weinig
gebruikt.
Hoe kwamen die boekjes daar
terecht?
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maandag t/m vrijdag: 10:00 - 18:00 uur
zaterdag: 11:00 - 17:00 uur

kringloopwinkelhebbenenhouden.nl
NULQJORRSZLQNHOKHEEHQHQKRXGHQQO
Oranjeboomstraat 330, Breda

2UDQMHERRPVWUDDW%UHGD
Dr. Janssenslaan 5-7, Oosterhout
Boomstraat 117, Tilburg
9DQ'XLYHQYRRUGHVWUDDW2RVWHUKRXW
Voor informatie 06-45820051
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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
Henr. Ronnerstr. 19
5038 KH Tilburg

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

www.harrietvandervleuten.nl

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

0144893.pdf 1

T 013 592 00 48

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!

