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Het is een vraag aan alle Tilburgers: wat moet er op het 
Van Gend & Loos-terrein komen? Vrijdag 16 oktober is de 
aftrap gedaan van de zoektocht naar de beste invulling 
van het voormalige rangeerterrein in onze wijk.  

Heel Tilburg is aan zet voor invulling stadspark

Onder de noemer ‘Tilburg aan 
Zet’ startte de campagne op 
zoek naar de beste ideeën voor 
het toekomstige stadspark. De 
manier waarop dit gebeurt is 
vernieuwend. De gemeente, 
eigenaar van de grond, schrijft 
zo min mogelijk voor. Ze laat de 
invulling over aan de stad. 
‘De creatieve ruimte is groot. Je 
kunt het zo gek niet bedenken. 
Wel is er een aantal criteria 
waaraan jouw initiatief moet 
voldoen: sport en beweging, ho-
reca en ontmoeting, evenemen-
ten, groen’, zo valt te lezen op 
de website www.tilburgaanzet.
nl waar achtergrondinfo over het 
initiatief is te vinden. De inzend-

termijn loopt tot eind dit jaar. 
De lat voor het stadspark ligt be-
hoorlijk hoog. Het Hart van Bra-
bantpark, zoals de ruimte langs 
het spoor vaak wordt genoemd, 
moet een invulling krijgen die 
heel Tilburg en omstreken 
aanspreekt. Veel buurtbewoners 
zullen er niet bij stilstaan, maar 
de potentie van het terrein is 
groot. Zo is de oppervlakte drie 
keer het Wilhelminapark. Boven-
dien is de ligging perfect met het 
station, stadscentrum en allerlei 
voorzieningen op een steenworp 
afstand.   
De plannen moeten dus so-
wieso ambitieus zijn en een 
echte verrijking zijn voor Tilburg. 

Grootschalig bouwen hoort hier 
niet bij want groen, openheid en 
ruimte zijn nu de kwaliteiten van 
het gebied. En dat moet vooral 
zo blijven.

Aansprekende naam
Het Van Gend & Loos-terrein 
is geen naam die lekker bekt. 
Daarom is de stad inmiddels 
opgeroepen een aansprekende 
naam te bedenken. Ook hier 
mogen duizenden bloemen 
bloeien. Kaders zijn er amper. 
De gedachte is ongetwijfeld dat 
een naam die aangedragen 
wordt door de omgeving, sneller 
aanspreekt. 
Stadsgezicht, de blog op de site 
van het Brabants Dagblad, had 
na een dag al een aanzienlijke 
oogst aan creatieve namen ver-
zameld: Spoorloospark, Pater 
Poelspark, Participark, Bospark, 

Stationspark en Jan Schel-park.  

Participatie 
Het betrekken van de omge-
ving en gebruikers is sowieso 
een belangrijke pijler onder het 
stadspark. Deze participatie 
kan allerlei vormen krijgen: door 
bijvoorbeeld financieel te inves-
teren in het park, omwonenden 
te betrekken bij het beheer van 
het park en ideeën op te halen 
in de stad. Deze gedachte komt 
ook terug in het regieteam. 
Uiteindelijk moet deze club een 
keuze maken voor de naam en 
invulling van het terrein. In het 
regieteam zijn wijkbewoners 
uit de Noordhoek en de  Bouw-
meesterbuurt vertegenwoor-
digd, Midpoint en de gemeente 
Tilburg.

Meer info: www.tilburgaanzet.nl

Herfstbladeren kun je 
verwijderen met een knet-
terende bladblazer, maar 
je kunt ook zelf de handen 
uit de mouwen steken. 

Zoals deze kinderen die 
op het Magnoliaerf veel 
plezier beleefden met het 
wegvegen van grote ho-
pen bladeren. Bestemming 
was  de bladkorf net om de 
hoek, in de Beukenstraat.
Goed gedaan jongens!

Foto: Joep Eijkens

Herfst
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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 PC Consult
13.00 – 17.00 Biljartvereniging De Noordhoek
14.00 – 16.30 Bingo (2e maandag van de maand)
17.00 – 19.00 In De Boomtak Menu
18.00 – 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 – 20.30 Damesgym Bij Tijd en Wijlen
20.30 – 22.30 Djembé

Dinsdag
09.15 – 10.15 Zumba: Dansschool Anneloes Filippo 
09.30 – 10.30 Yoga
13.00 – 16.30 Biljartvereniging Het Blad
13.00 – 17.00 PC Restart
14.00 – 15.00 Moedergym
15.30 – 16.15 Kleuterdans Dansschool Anneloes Filippo
19.30 – 21.30 Kunstclub (even weken)
20.00 – 23.30 Biljartvereniging De Boomtak
20.00 – 22.00 Bestuur Noodhoek (2e dinsdag van de   
  maand)
20.00 – 22.00 Wijkraad laatste dinsdag van de maand)
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki-Jitsu
20.30 – 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.00 – 13.00 Sociaal Centrum
09.30 – 10.30 Yoga
13.00 – 17.00 PC Restart
13.00 – 17.00 Biljartvereniging De Noordhoek
13.30 – 15.00 Volksdansen
19.00 – 20.00  Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
19.30 – 22.30 Darten 
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
20.00 – 24.00 Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
21.00 – 22.30 Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Donderdag
09.30 – 10.30 Yoga
10.00 – 13.00 PC Consult
11.15 – 12.15 Dans en Bewegen
13.00 – 17.00 PC Restart
13.30 – 15.30 Schilderclub De Boomtak
14.00 – 17.00 Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag van de   
  maand)
13.30 – 14.30 Contour de Twern, Ouderenadviseur
14.30 – 16.30 Spelletjesmiddag
19.00 – 20.00 Damschool Tilburg, damles
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 – 23.00  Café Francais (1e donderdag v/d maand)
21.00 – 23.00 Tafeltennis
Vrijdag
13.00 – 16.30 Biljartvereniging Het Blad
13.30 – 16.00 Koersbal
18.30 – 20.00 Streetdance
19.00 – 21.00 Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
20.00 – 21.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
20.00 – 24.00 Lets Café De Kring (1e vrijdag van de   
  maand)
20.30 – 22.00 Saxofoonkwartet Tango & Zo
20.30 – 22.30 Blaasband Efkes Wóchte
Zaterdag
11.00 – 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 – 12.30 Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu
13.00 – 17.00 Repair Café (laatste zaterdag van de maand)
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 

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)

Verschijnt 8 maal per jaar, oplage: 4250
Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Redactie: Joep Eijkens, René Haans, 
Monique Engel, Hein Staps, Wil Ver-
heggen, Frank Vermeulen.
  

Adverteren in de 
krant?

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

web: www.stichtingnoordhoek.nl
mail: indeboomtak@gmail.com    
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
facebook: Wijkkrant de Noordhoek
Kopijdatum: dinsdag 1 december
naar: indeboomtak@gmail.com

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

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

We zoeken nog enthousiaste redactieleden om ons team te versterken. Mail voor een afspraak!
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De jury waardeerde de Dio-
nysiusstraat vanwege de vele 
geveltuintjes, waaronder de 
allerlangste geveltuin: van 30 
meter. Daarnaast staan in deze 
straat natuurlijk de plukfietsen, 
die iedereen in de gelegenheid 
stellen om kruiden, tomaatjes, 
augurken en noem maar op te 
plukken voor eigen gebruik. Wat 
ook meetelde waren de activi-
teiten van de bewoners om de 
straat socialer te maken. 

In de bloemetjes
De ‘kartrekster’ van de Dio-
nysiusstraat Mirjam Kruijssen 
werd letterlijk en figuurlijk in 
de bloemetjes gezet. De prijs 
die de straat kreeg, werd ter 
beschikking gesteld door Capi 
Europe, een Tilburgs bedrijf dat 
binnen- en buitenbloempotten 
maakt. Deze fraaie bloempot-
ten zullen binnenkort de straat 
extra sieren. Een glaasje na de 

Dionysiusstraat strijkt met de eer van schonste stròtje
En de winnaar is... de Dionysiusstraat! De mooiste straat, 
‘t schonste stròtje in goed Tilburgs, ligt in de Noordhoek. 
Op Burendag, 26 september jongstleden, kregen de be-
woners het heugelijke nieuws te horen. 

heugelijke bekendmaking mocht 
niet ontbreken. De gezelligheid 
werd een dag later voortgezet 
tijdens een gezamenlijke, zon-
nige BBQ in de Kloostertuin.

Oproep
Dit jaar zijn de gemeentelijke 
regels voor het aanleggen van 
gevel- en tegeltuintjes in de stad 
versoepeld. Stichting Op Groene 
Voet heeft deze wijziging direct 
aangegrepen om de verkiezing 
’t Schonste Stròtje van Tilburg 
te organiseren. Op Groene Voet 
zet projecten met een verduur-
zamingsdoelstelling op in en 
rond Tilburg. De stichting deed 
een oproep aan de Tilburgers 
om mee te doen met de wed-
strijd en met buurtbewoners de 
eigen straat te verfraaien door 
geveltuintjes aan te leggen. Dat 
geeft dan niet alleen een fleuri-
ger aanzien van de straat, maar 
bevordert tevens de samenhang 

van de straat: je leert elkaar als 
buren beter kennen. Kortom, de 
straat wordt er leefbaarder van. 
In onze Bomenbuurt werden 
bewoners van drie straten direct 
enthousiast en deden mee: 
Dionysiusstraat, Sparrenstraat 
en een stukje van de Ringbaan 
West. 

Burendag
Op Burendag, 26 september, 
werd de uitslag bekend ge-
maakt. 
Deze dag werd door bewoners 
van de Dionysiusstraat ook 
aangegrepen om de straat nog 
meer op te knappen: onkruid 
weg te halen en de geveltuintjes 
te vertroetelen. Bloembakken 
werden aan lantaarnpalen ge-
hangen, en de toegangspoorten 
tot de Kloostertuin kregen een 
nieuwe verfje. Bestaande ban-
ken in de Kloostertuin werden 
door de kinderen verfraaid met  
mooie tekeningen, en van stei-
gerhout werd een bank gemaakt 
voor in de straat. Maar natuurlijk 
was er die dag eerst een kopje 
koffie met cake. 

Prijs
Voor de juryprijs waren vijf stra-
ten genomineerd, waarvan twee 
straten van onze Bomenbuurt: 
de Dionysiusstraat en de Spar-
renstraat. De overige straten 
waren de Goudenregenstraat, 
de Conradhof en de Mechtildis-
straat. 
Het was al bekend dat woon-
zorgcentrum De Bijsterstede de 
publiekswinnaar was geworden 
met 235 stemmen. 
Tegen 12 uur werd onder 
gejuich het bericht ontvangen 
dat de juryprijs op de Dionysius-
straat was gevallen. Om 15.15 
uur zou de jury langs komen 
voor de prijsuitreiking. 
En jawel, na een klein Tilburgs 
kwartiertje kwam de fietska-
ravaan met de jury de straat 
inrijden met fleurig opgepimpte 
fietsen  en met juryvoorzitter 
Janneke de Vries voorop. Jan-
neke is ook voorzitter van de 
stichting Op Groene Voet, en is 
initiatiefneemster van ‘t Schon-
ste Stròtje.

              Wil Verheggen

Voor wie het nog niet wist: de Dionysiusstraat is de mooiste straat van Tilburg! Janneke en Miriam nemen de prijs in ontvangst.   Foto: Jan Stroot
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Respectloze grafrovers op heterdaad betrapt
De rijksmonumentale begraafplaats ’t Heike aan de Bre-
daseweg is begin september weer bezocht door lieden 
die geen enkel respect hebben getoond voor de doden 
en hun nabestaanden. De dieven werden echter op heter-
daad betrapt dankzij de tip van een passant.
De auto van de twee mannen 
stond ‘s nachts geparkeerd aan 
de Wilgenstraat, met geopende 
kofferbak. In de kofferbak zaten 
metalen grafversieringen en ket-
tingen. Ze hadden geen tijd ge-
had om de gestolen ornamenten 
en de bronzen deur in hun auto 
te laden. Een oplettende burger 
heeft de politie getipt, waardoor 
de politie het dievenstel op he-
terdaad kon betrappen. 

Veel schade
Enkele monumentale graven 
en grafkapellen werden door 
de grafrovers vernield. Met grof 
geweld zijn fraaie oude koperen 
buizen rondom verschillende 
graven weggerukt, zelfs van 
een bijna 200 jaar oud graf. 
Daarbij werden pilaartjes in de 
hoeken veelal los geslagen. Van 
een grafkapel werd de zware 
bronzen deur losgewrikt en weg-

gehaald. Metalen grafplaten en 
ornamenten zijn van graven los-
geslagen. Het grafmonumentje 
van Marietje Kessels, waarvoor 
het geld door de Tilburgse be-
volking na de moord op Marietje 
bijeen is gebracht, is beroofd 
van de metalen ketting die rond-
om het grafje stond. De ketting 
heeft schakels met gestileerde 
punten, alsof ze willen zeggen: 
“Blijf van Marietje af”. Respect-
loos zijn de spullen weggehaald 
en de schade is groot. 

Moeilijk te herstellen
De technisch beheerder van de 
begraafplaats, Walter Klijsen, 
vond na de roof in de bosjes 
aan de Wilgenstraat een berg 
gestolen ornamenten en grafket-
tingen terug. Die liggen nu in 
een kruiwagen te wachten op 
herstel. Wat hem steekt is dat 
bij een herstel van de schade 

de uitstraling van een oud graf 
moeilijk is terug te brengen. Het 
mooie groenkoperen patin door 
jarenlange inwerking van de 
weersomstandigheden is moei-
lijk na te maken. Juist die oude 
materalen geven de begraaf-
plaats het monumentale karak-
ter. Wat hem nog meer steekt 
is dat de opbrengst van het 
geroofde materiaal bij de me-

taalhandel enkele tientjes zou 
opbrengen, terwijl de schade 
een veelvoud daarvan is. 

Het is een groot schandaal, 
er zijn eigenlijk geen woorden 
voor. Wat zou er in die dieven 
omgaan wanneer graven van 
hun eigen geliefden werden 
onteerd?
Wil Verheggen

 Ingezonden stuk: Nostalgie en moderne tijd
Van 1978 tot 1989 bezochten onze kinderen de basisschool. In de 
Dionysiusstraat en de Elzenstraat.
Als hulpmoeder was ik aardig actief op diverse fronten. En ik 
kreeg toen ook onder ogen, wat er zoal komt kijken voor materi-
aalgebruik. Zeker wat de creativiteit betreft.
Aan de Bredaseweg was drukkerij Gianotten voor mij een reden 
om te bezoeken, wat drukwerk betreft. Ik trok mijn brutale schoe-
nen aan en vroeg of ze afval hadden van papier, wat nog op 
school gebruikt zou kunnen worden. En zo ontstond er een regel-
matig contact, want ik mocht met enige regelmaat een fietskarretje 
vol restanten papier komen halen. Daar zorgde de “papiersnijder” 
voor. Op school werd er dankbaar gebruik van gemaakt.  Ik zag 
dan ook de drukkerij van binnen en al de machines, die er destijds 
werden gebruikt. De werknemers begonnen mij te kennen en de-
den zo hun verhaal over het werk, wat ze deden. Heel interessant.

Op zondag, 27 september jl. was er open dag op deze drukkerij. 

We zijn inmiddels 26 jaren verder.
EEN WERELD VAN VERSCHIL openbaarde zich aan mij. Ge-
weldig, hoe daar het drukwerk tot stand komt. En wat een zuivere 
kleurenpracht. En wat een moderne technieken.
De rondleiding was heel goed en er werd duidelijk van alles uitge-
legd en bekeken. Ook milieuzaken werden doorgesproken. En ik 
moet zeggen, dat het er geweldig goed aan toe gaat. Over alles 
wordt goed nagedacht en bewerkstelligd.
Het laat me wel even stilstaan wat er in 26 jaren kan veranderen. 
En niet alleen daar. Er lag voor mij een stukje verleden. Nostalgie 
en moderne tijd 

Marianne van Dongen-Meijs

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. 
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Werkzaamheden Ringbaan West: nog even doorbijten
In de vorige editie van deze krant berichtten wij al dat het 
werk aan de Ringbaan West voor de nodige overlast in de 
buurt zorgde. De gemeente en andere betrokken partijen 
nemen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te 
beperken.  Volgens de laatste planning moet alle werk-
zaamheden half november afgerond zijn.

Bedrijven en leveranciers
Maar ook andere partijen doen 
hun best om de overlast te be-
perken. Aan leveranciers is ge-
vraagd om, indien mogelijk, met 
kleine vrachtwagens te rijden. 
Tussen de bedrijven onderling 
zijn afspraken gemaakt om par-
keeroverlast te voorkomen. 

Westkant
Tot slot fase 2, de westkant van 
de Ringbaan. Deze zou moeten 
lopen van week 41 tot en met 

week 45. Dit blijkt nu al een 
utopie te zijn. We houden u op 
de hoogte. 

Zie ook
Voor meer informatie ga naar:
http://www.tilburg.nl/actueel/
wegwerkzaamheden.
Wel zijn we een grote en een 
kleine ‘arc de triomphe’ rijker.  
Wat een bovengronds riool 
allemaal niet in zich heeft. Wij 
houden u op de hoogte.
       René Haans

Een triomfboog gemaakt van buizen over de Ringbaan. Fotos: Rene Haans

Politiek ook bezorgd over toekomst trapveld Elzenstraat
De toekomst van het trapveldje aan de Elzenstraat, be-
kend als het Fratersveldje, blijft de tongen in de wijk en 
erbuiten losmaken. Onder andere het CDA in de gemeen-
teraad heeft er vragen over gesteld.
In de vorige wijkkranten meld-
den we al dat het veldje op 
termijn moet verdwijnen voor 
nieuwbouwproject Vormenrijk. 
Betrokken wijkbewoners hebben 
daarop het initiatief genomen 
voor een online petitie. De strek-
king hiervan is dat het veelge-

bruikte veld niet mag sneuvelen 
omdat het een van de weinige 
speelplaatsen in de wijk is en er 
geen redelijk alternatief voor het 
veldje is. 
Voor de CDA-fractie in de Til-
burgse gemeenteraad was dit 
aanleiding om vragen te stel-

len aan het College van B&W. 
De Christendemocraten wil-
len onder andere weten of het 
bouwplan voor Vormenrijk nog 
aangepast kan worden, zodat 
het veldje toch behouden kan 
blijven. En of er eventueel een 
alternatief binnen de wijk komt, 
indien het trapveld toch onver-
hoopt moet wijken. 

Het gemeentebestuur heeft 
aangegeven binnen vier weken 

met antwoorden te komen op 
de vragen van het CDA. Inmid-
dels blijkt uit de planning van het 
nieuwbouwproject Vormenrijk en 
een toelichting van de wijkregis-
seur dat het trapveldje niet op 
korte termijn (medio 2016) hoeft 
te wijken. 

Op de site van de wijkraad 
www.stichtingnoordhoek.nl 
zijn alle vragen van het CDA te 
vinden.

Groot materieel werd ingezet om een bovengronds riool mogelijk te maken.

De gemeente heeft de afgelo-
pen tijd niet stilgezeten. Inmid-
dels zijn een aantal aanpas-
singen gedaan, mede naar 
aanleiding van de reactie van 
bewoners. 
Zo is het eenrichtingsverkeer 
omgedraaid in de Taxusstraat en 

Verbeteringen
De komende tijd worden door de gemeente de volgende punten 
aangepakt: 

Er loopt nu één omleidingsroute door de Beukenstraat richting het 
centrum, omdat de Bredaseweg is afgesloten. Deze wordt aan-
gepast zodat dit verkeer via de Hart van Brabantlaan richting het 
centrum wordt gestuurd. 
De verkeerslichten Bredaseweg en Regenboogstraat worden aan-
gepast om de verkeersdoorstroming te verbeteren. 
Er worden nog meer borden geplaatst om het verkeer via de ring-
banen te sturen en andere wegen die veel verkeer kunnen verwer-
ken. Dit om zoekend verkeer in de wijk te voorkomen.
De borden die bij drukte op de Ringbaan-West de adviesroute 
aangeven (via de Ringbaan-Zuid of Ringbaan-Noord), worden 
geoptimaliseerd.

•

•

•

•

Iepenstraat. De verkeerslichten 
bij de Beukenstraat en Hart van 
Brabantlaan zijn aangepast, zo-
dat er een betere doorstroming 
is van het verkeer. 
En er zijn extra borden geplaatst 
om automobilisten op de snel-
heid te wijzen. 
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Wijkcentrum In De Boomtak
        Boomstraat 81
        5038 GP Tilburg
        Telefoon: 013-5430920

Organiseert een gezellige muzikale middag
voor alle 55 +ers uit de Noordhoek.

Donderdag 19 november van 14:00 tot 16:30

Muziekvereniging “De Vriendschap”
Ze brengen een gevarieerd repertoire dat uiteenloopt van Tango tot Wals 

van Marsmuziek  tot bekende Evergreens vrolijke dansmuziek en 
gezellige meezingers.

Kosten zijn 3,50 euro per persoon (aan de zaal te voldoen) inclusief koffie met iets 
lekkers en een hapje.

Wilt u graag deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich via een inschrijfformulier 
inschrijven. De formulieren zijn in de Boomtak af te halen en in te leveren. 
Inschrijven kan 10 november.
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Liggen ze scheef? Meld die tegels via: 14 013 
Liggen de stoeptegels recht? Wordt het onkruid bijtijds 
weggehaald? En is de bank in het parkje nog heel? Voor 
veel wijkbewoners zijn dit belangrijke onderwerpen. Maar 
hoe is het onderhoud van deze zaken eigenlijk geregeld? 
En wat kunnen bewoners zelf doen?

In allerlei onderzoeken komt het 
als bewonersergernis nummer 
1 naar voren: de kwaliteit en 
onderhoud van de openbare 
ruimte. Dat kan de overbekende 
hondenpoep zijn, maar ook 
losliggende tegels of onkruid 
op kniehoogte. Naast overlast 
veroorzaakt een slecht onder-
houden openbare ruimte soms 
onveilige situaties. Zeker voor 
buurtbewoners die slecht ter 
been zijn kan een scheve stoep-
tegel grote gevolgen hebben. 

Bel 14 013
De gemeente gaat over het 
beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. Navraag op 
het stadhuis biedt direct een 
hoop duidelijkheid. Robert 

huurt de gemeente Tilburg 
externe bedrijven in die de 
groenvoorziening verzorgen of 
de straat schoonvegen. Welke 
bedrijven dit zijn, kan per wijk 
verschillen. Ook het onder-
houdsniveau per wijk verschilt. 
Grofweg zijn er vier niveaus: 
de binnenstad heeft het hoog-
ste niveau omdat dit in veel 
opzichten het visitekaartje van 
de stad is en hier veel mensen 
wonen en te gast zijn. Daarna 
komen woonwijken zoals de 
Noordhoek, waar het niveau van 
onderhoud een treetje lager is. 
Industrieterreinen en het bui-
tengebied komen er het meest 
bekaaid af als het om onder-
houd gaat.

Wat is schoon?
Maar hoe wordt nu bepaald 
of een wijk voldoet aan een 
bepaald onderhoudsniveau? Dat 
gebeurt op basis van referentie-
beelden. Dit betekent dat er een 

bepaalde hoeveelheid onkruid 
mag groeien of rotzooi op straat 
mag liggen. Of een onderhouds-
bedrijf dit in twee rondes per 
maand schoon kan maken of in 
één ronde is minder van belang. 
Als het resultaat maar voor alle 
woonwijken hetzelfde is. Op 
deze manier worden de bedrij-
ven gestimuleerd om zo effectief 
mogelijk te onderhouden tegen 
zo min mogelijk kosten. 

De gemeente kijkt ook naar het 
aantal meldingen en opmerkin-
gen van bewoners of bezoekers 
van een wijk. Dus, mocht u last 
hebben van een scheve stoep 
of zwerfafval, meld dit dan bij de 
gemeente via 14 013. Daar-
naast wordt de wijkraad Noord-
hoek eens per jaar gevraagd 
wat de top 3 van klachten over 
de openbare ruimte is. Mede op 
basis hiervan bepaalt de ge-
meente haar prioriteiten bij het 
beheer van de openbare ruimte.

Hornikx, wijkregisseur voor de 
Noordhoek, adviseert: Bel bij 
directe overlast van bijvoorbeeld 
een kapotte lantaarnpaal, ver-
zakte stoep of omgevallen boom 
het algemene meldpunt: 14 
013. Dit telefoonnummer ziet er 
wellicht wat vreemd uit, maar de 
gedachte erachter is dat iedere 
gemeente zijn eigen ingang 
heeft. Eindhoven heeft 14 040, 
Breda 14 076 en Tilburg dus 14 
013 waarbij de laatste drie num-
mers verwijzen naar het vaste 
netnummer.

Regulier onderhoud
Naast het oplossen van inciden-
tele meldingen is de gemeente 
ook verantwoordelijk voor het 
reguliere onderhoud. Hiervoor 

Enkele voorbeelden van een slecht onderhouden openbare ruimte in onze wijk. Complimenten overigens voor de gemeente. 
De stoep voor tweedehandswinkel Hebben & Houden is inmiddels gerepareerd! Dit zijn maar enkele voorbeelden overigens, constateert  
u zelf een slecht onderhouden openbare ruimte kunt u vanaf nu contact opnemen via dit handige telefoonnummer. 
Bel met 14 013 en geef een slechte stoep of zwerfafval direct door.                   Foto’s: Joep Eijkens
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In Nederland zijn er 3,6 miljoen 
mensen die voor een ander zor-
gen. Zo’n 1,1 miljoen mantelzor-
gers zorgen meer dan 8 uur per 
week en langer dan 3 maanden 
voor een ander. 450.000 mantel-
zorgers voelen zich zwaarbelast 

Bent u mantelzorger? Kom naar de informatiemiddag
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandi-
capten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, 
vrienden, kennissen en buren. Uw zorg voor die ander is 
belangrijk. Door uw hulp kan deze mensen langer thuis 
blijven wonen, zijn ze minder afhankelijk en voelen ze 
meer vrijheid; ondanks hun psychische probleem, chro-
nisch ziekte en of ouderdomsklachten.

of overbelast. De meeste man-
telzorgers vinden het vanzelf-
sprekend om voor hun naaste 
te zorgen, maar lopen wel tegen 
tal van problemen aan. Zo is het 
bijvoorbeeld moeilijk om de zorg 
te combineren met een betaalde 

baan, is het moeilijk om de zorg 
tijdelijk over te dragen en maken 
veel mantelzorgers extra kosten.

Bent u een mantelzorger?
Gemeente Tilburg heeft organi-
saties gevraagd om in de week 
van 2 november iets te doen 
voor de vele mantelzorgers. 
Daarom nodigt het Sociaal 
Centrum in samenwerking met 
de ouderenadviseur en de man-
telzorgconsulent van Contour 
de Twern alle mantelzorgers in 
de wijk uit voor een gezellige en 
informatieve ontmoeting. Onder 

het genot van een kop koffie 
(met iets lekkers) is er gelegen-
heid om ervaringen te delen en 
advies te krijgen voor praktische 
ondersteuning, om zo de zorg 
vol te kunnen houden. 

Komt u ook?
Datum:  donderdag 5 november 
van 14.00 - 16.00 uur
Locatie: In de Boomtak

Met vriendelijk groet,
Contour de Twern
Sociaal Centrum 
In de Boomtak

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

De klimop aan de gevel van In de Boomtak is een gewilde plek voor vogels. Voorzichtigheid bij het snoeien is dus geboden. Dit gebeurde 
dan ook ook begin oktober toen de klimop onder handen werd genomen. In februari zal de hedera verder gesnoeid worden. 

Eerste fase van het snoeien van de klimop klaar
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Nieuwe inrichting kloostertuin prikkelt de verbeelding
Wat zijn de wensen voor de inrichting van de Klooster-
tuin? Deze vraag maakt creatieve, betrokken en soms 
kritische reacties los. Op 1 oktober bespraken de om-
wonenden de toekomst van de tuin. Buurtbewoner Wil 
Verheggen was erbij en schreef dit verslag.
De omwonenden en gebruikers 
van de Kloostertuin, vertegen-
woordigd in de beheergroep, 
zijn al enige tijd enthousiast 
bezig met plannen om de tuin 
volgend jaar opnieuw in te 
richten. In de vorige wijkkrant 
(nr 6) kon u hier uitgebreid over 
lezen. De Kloostertuin is een 
geliefde speelplek voor kinderen 
van 1 tot 12 jaar, terwijl ouders 
gezellig met elkaar een praatje 
maken. Maar het grootschalig 
onderhoud is de laatste jaren 
achtergebleven, waardoor een 
frisse opknapbeurt nodig is.
Dat gaat gebeuren in samen-
werking met de kinderen, 
buurtbewoners, montesso-
ribasisschool De Elzen, kin-
derdagverblijf, de BSO en de 
gemeente. 

Stichting Kloostertuin
Na alle voorbereidingen van de 
beheergroep werd met de om-
wonenden op 1 oktober een eer-
ste vergadering gehouden om 
de plannen voor te leggen. Ieder 
voelt zich zeer betrokken bij de 
Kloostertuin. Maarten Post van 
de beheergroep legde uit dat 
ze van de tuin echt iets moois 
willen maken. Omdat daar toch 
veel geld mee is gemoeid, is 
de Stichting Kloostertuin opge-
richt. Het is nu eenmaal een feit 
dat instellingen en gemeente 
liever geld overmaken naar een 
rechtspersoon zoals een stich-
ting, dan naar de rekening van 
een privépersoon. Deze stich-

school De Elzen maakte duide-
lijk dat dit ook niet de bedoeling 
van de school is. De ingang aan 
de Elzenstraat blijft de ingang 
van de school. De eerlijkheid 
gebiedt wel te zeggen dat wan-
neer de poort naar de Klooster-
tuin open is en het hek weg zal 
zijn, het niet te verhinderen is 
dat ouders via die weg hun kind 
af gaan halen. Het is daarom 
van groot belang om hierover 
nieuwe afspraken te maken. 
Van de ooit gemaakte afspraken 
is door de jaren heen niet veel 
meer over. Daarover zijn alle 
aanwezigen het eens. Nieuwe 
afspraken en wellicht aangepas-
te openingstijden kunnen veel 
van deze overlast beperken. 
Tijdens de openingstijden van 
de BSO zal de poort van de 
school open blijven. Dit betekent 
dat gedurende de openingstij-
den van de Kloostertuin er twee 
toegangswegen zijn naar de 
kloostertuin, dat is nieuw. Enkele 
omwonenden vragen zich af in 
hoeverre de veiligheid van de 
kinderen daarmee is gediend. 

Ideeën  voor de tuin
Jacqueline Moors van ontwerp-
bureau Blom & Moors maakt 
ontwerpen voor openbare ruim-
ten. Ze zal horen wat de wensen 
van de kinderen zijn en alle 
betrokkenen bij de Kloostertuin. 
Ieder kan ideeën inleveren via 
e-mail: stichtingkloostertuin@
gmail.com. Ze maakt op grond 
van de suggesties een ‘vlekken-
plan’ dat zal worden voorgelegd. 
Hoe dit ‘vlekkenplan’ eruit gaat 
zien zal in een volgend nummer 
van onze wijkkrant te lezen zijn.

Verder kwam nog aan de orde: 
de grote boom in de klooster-
tuin, met dode takken die al 
omlaag vallen. Die boom gaat 
dood. Er zal binnenkort door de 
gemeente naar worden geke-
ken. Eerder in deze wijkkrant 
is melding gemaakt van de 
verdwenen bronzen haan van 
het Marietje Kessels-monument. 
De beheergroep heeft contact 
met de maker Guido Geelen 
om een nieuwe haan te maken. 
Daarover later ook meer.

ting heeft als doel de activiteiten 
met betrekking tot de tuin, zoals 
het beheer en onderhoud, te 
faciliteren. 

Het hek
Een van de gedachten voor 
de herinrichting is om het hek 
tussen het schoolplein en de 
tuin weg te halen. Onder de 
aanwezigen bestond hierover 
geen eenstemmigheid. De 
buitenschoolse opvang (BSO) 
onder in ‘de Worst’ aan de 
Noordhoekring kan ook gebruik 
maken van de speelplaats en de 
tuin. Andersom kunnen buurt-
bewoners, buurtkinderen en de 
kleintjes van de kinderopvang 
straks ook gebruik maken van 
de ruimte die nu als speelplaats 
dient. De integratie van deze 
twee speelruimten zal bijzon-
dere aandacht moeten krijgen. 
De ontwerpster zal aandacht 
hebben voor alle gebruikers. Als 
knelpunt voor direct omwonen-
den wordt de poort vanuit de 
Dionysiusstraat naar de Kloos-
tertuin genoemd. Het wordt als 
zeer ongewenst beschouwd 
wanneer de poort gaat dienen 
als doorgang naar de school. 
De ervaringen daarmee in de 
Dionysiusstraat tijdens de ver-
bouwing van de school waren 
negatief: een te grote piekbe-
lasting bij het brengen en halen 
van de leerlingen. 

Toegang tot de school
Directeur Bas Evers van basis-

Het monument voor Marietje Kessels in de Kloostertuin. 
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Het Sociaal Centrum
Bezoekadres: Wijkcentrum “In de Boomtak”
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058 
Mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl

Of kom langs op onze inloopochtend: 
woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur!

Nieuws van het Sociaal Centrum

Hebt u een hulpvraag, of een aanbod?
Zoals bekend zet het Sociaal Centrum zich in voor het verbinden van hulpvragen en aanbod 
van hulp, gericht op mensen die wonen in onze wijk. In de afgelopen periode zijn een aantal 
mensen op die manier al met succes geholpen. Dat hebt u in de vorige wijkkrant en elders 
in deze krant al kunnen lezen. 

Uitgangspunten
Graag leggen wij nog eens uit wat de uitgangspunten zijn bij het verbinden van vraag en 
aanbod:

We gaan ervan uit dat iedereen iets te bieden heeft: ieder heeft zijn eigen kracht, waar 
hulp of diensten uit voort kunnen komen. Belangrijk is een gezonde balans tussen 
hulp geven en iets ontvangen. De hulpvrager wil ook vaak iets ‘terugdoen’. Dat maakt 
mensen sterk! Daar willen we samen naar zoeken.
We richten ons op mensen uit deze wijk of de directe omgeving.
We gaan ervan uit dat het een soort van burenhulp betreft, geen grote klussen.
De hulp heeft een informeel karakter, het mag niet gaan om professionele inzet.
Er is sprake van wederzijdse vrijwilligheid, geen betaling.
We gaan uit van een ‘warme’ aanpak. Dat wil zeggen dat de medewerker van het Soci-
aal Centrum samen met de vrager of aanbieder uitzoekt waar het precies om gaat en 
dat het Sociaal Centrum in principe een bemiddelende rol speelt bij het matchen. 
Wanneer mensen tot overeenstemming zijn gekomen draagt het Sociaal Centrum 
verder geen verantwoordelijkheid meer voor de activiteiten. 

Vraag en aanbod-bord
Tot ons grote genoegen is er sinds kort een prachtig bord geplaatst voor het raam van het 
wijkcentrum, waar vraag en aanbod op te zien zijn. Dit bord is gemaakt door Ad van Iersel 
(waarover meer in het artikel ‘Wandelen door de wijk’), een van de wijkbewoners die af en 
toe op vrijwillige basis iets ontwerpen en maken voor het Sociaal Centrum. Wij zijn ontzet-
tend trots op de prachtige dingen die hij maakt! Tip: kijk eens op www.scharreldesign.nl

•

•
•
•
•
•

•

Wij zijn een enthousiast groepje van mensen die iedere dinsdag 
samen wandelen. Het gaat ons om: meer bewegen, buiten zijn 
en andere mensen ontmoeten, maar het liefst in de buurt en 
zonder al te veel inspanning.  

Wilt u ook meedoen met onze wekelijkse wandeling? 
Dan bent u van harte welkom. We starten om 10.30 uur bij wijk-
centrum “In de De Boomtak” en lopen een gezellig rondje. 
Niet te ver en in een makkelijk tempo, zodat iedereen die mee-
loopt het goed bij kan houden. 
Voor jong en oud, goed of minder goed  ter been. 

Iedereen is welkom, deelname is gratis, info via 
het Sociaal Centrum: zie boven.

Wekelijkse wandeling Sociaal Centrum

Hebt u ook een hulpvraag? Of misschien 
een mooi aanbod? Voorbeelden van vragen 
en aanbod: boodschappen doen, gezel-
schap houden, oppassen, incidenteel 
vervoer naar arts, opruimklusjes, formulie-
renhulp, kleine klusjes, samen stukje wan-
delen, hond uitlaten, tuinklusjes, enzovoorts
Dan kunt u via het Sociaal Centrum uw 
wens op het bord laten plaatsen. Op woens-
dag zijn wij altijd aanwezig. Op andere 
momenten kunt u de voicemail van onze 
telefoon inspreken, een e-mail sturen of een 
vraag achterlaten bij de barmedewerker, 
met behulp van een formuliertje dat daar 
te verkrijgen is. We nemen dan zo snel 
mogelijk contact op, maar in ieder geval de 
eerstvolgende woensdag! 

Oppas gevonden via het Sociaal Centrum
Regelmatig doen wij in deze krant oproepen voor hulpvragen van 
wijkbewoners. En dat blijft niet zonder resultaat. Zo was een wijkbe-
woonster op zoek naar iemand die af en toe opvang kon bieden aan 
haar drie kleine kinderen, zodat zij af en toe wat tijd voor zichzelf 
heeft. Naar aanleiding van deze oproep meldde zich vervolgens 
een vriendelijke wijkbewoner die haar wel wilde helpen. 
Er is toen een kennismakingsgesprek georganiseerd, waarin werd 
bekeken of vraag en aanbod bij elkaar aansloten. Dat bleek geluk-
kig het geval te zijn. Ondertussen zijn er al een aantal oppasmo-
menten geweest.
De hulpvrager gaf aan: “Ik ben erg blij met de hulp die ik tot nu 
toe gekregen heb en dat ik op iemand terug kan vallen in tijden 
van nood. Ik ben weer na een lange tijd met een vriendin uit eten 
gegaan.” 
En ook  de hulpaanbieder is blij: “Ik vind het erg leuk om met de kin-
deren om te gaan, daar geniet ik van. Daarnaast ben ik ook blij dat 
ik de moeder hierbij kan helpen. Het voelt als een goede invulling 
van mijn tijd, zinvol!”

Het vraag en aanbod-bord bij In de Boomtak
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Programma 22 november
12.00: Verzamelen in wijkcentrum “In de Boomtak”
12.15: Start wijkwandeling, onder leiding van Joop Ligthart
13.00: Foto-expositie
14.15: (Uiterlijk) terug in het wijkcentrum
14.30: Inloop lezing
15.00: Start literaire lezing van Leo Fijen
16.30:  Afsluiting lezing
16.35: Naborrelen!

22 november gratis activiteiten Sociaal Centrum

Wijkwandeling 
Het Sociaal Centrum organi-
seert opnieuw een wijkwande-
ling! Deze keer gaan wij onze 
wijk en een stukje van de di-
recte omgeving bekijken vanuit 
een cultureel-historische blik.
Trouwe Boomtak-bezoeker 
Joop Ligthart zal ons rond-
leiden door de wijk. Hij put 
zijn kennis uit zijn archeolo-
gie-achtergrond, en zijn grote 
interesse op het gebied van 
geschiedenis en cultuur. Wij 
zijn ervan overtuigd dat Joop 
ons een geheel nieuwe kijk op 
de wijk kan geven. We nodigen 
u allen van harte uit om deel te 
nemen aan deze wandeling!
De wandeling start bij In de 
Boomtak. Om 12 uur verza-
melen we, en om 12.15 uur 
vertrekken we. Rond 14.15 
uur zijn wij weer terug bij In de 

Literaire lezing Leo 
Fijen
Ook op deze zondag zal Leo 
Fijen een lezing geven in wijk-
centrum In de Boomtak over 
geloof, zingeving, en het geluk 
vinden in elke dag. Leo Fijen 
is een Nederlandse historicus 
en journalist. Sinds 2009 is hij 
hoofd van de omroep RKK.
Fijen studeerde geschiede-
nis aan de Rijksuniversiteit in 
Leiden. Van 1979 tot 1985 was 
hij werkzaam bij de Nieuwe 
Noord-Hollandse Courant als 
sportjournalist. Ook doceerde hij 
van 1980 tot 1984 geschiedenis 
op twee middelbare scholen.

Foto-presentatie in 
De Boomtak
Ook op 22 november expo-
seren vier fotografen hun 
recente werk in wijkcentrum 
In de Boomtak. Elke fotograaf 
presenteert een fotoreeks met 
verschillende thema’s. Vier 
fotografen, vier verhalen, in vier 
x vier thema’s. En alle foto’s bij 
elkaar vormen ook een thema: 
een foto kan een Inspiratie zijn 
om anders naar de wereld te 
kijken.
Bezichtiging vanaf 13.00 uur

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

Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten
Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten

Harriet van  der Vleuten & Lian van Meel

persoonlijk, 
    betrokken, integer

 Iedere uitvaart
        bijzonder

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

Henr. Ronnerstr. 19
5038 KH Tilburg

www.harrietvandervleuten.nl     T 013 592 00 48

Boomtak, waar u gezellig nog 
even kunt napraten. Daarna 
kunt u eventueel aansluiten bij 
de literaire lezing van Leo Fijen.

In 1988 maakte Fijen de over-
stap naar de KRO, waar hij als 
redacteur/verslaggever aan de 
slag ging bij de programma´s 5 
voor 12 en Kruispunt. In 2002 
en 2003 presenteerde Leo Fijen 
de KRO-talkshow In de Scha-
duw van het Nieuws, waarin 
hij met mensen sprak die het 
nieuws aan den lijve hadden 
ondervonden. Ook stond hij aan 
de bakermat van het RKK-pro-
gramma Studio RKK: Rond Kerk 
en Kroeg, waarvan hij zowel 
eindredacteur als presentator 
was. Van september 2003 tot 
december 2005 presenteerde 
hij Soeterbeeck, het opiniërend 
gespreksprogramma van de 
omroep RKK. In 2007 presen-
teerde hij de RKK-serie De 
tranen van… In dit programma 
sprak Fijen met nabestaanden 
en overlevenden van rampen in 
Nederland. In 2013 werden de 
interviews uit Geloofsgesprek 
gebundeld in het boek Geloven 
op zondagmorgen. Boeken van 
zijn hand zijn o.a.:
- Het wonder van Maartensdijk 
(2001)
- Hoe word ik gelukkig (2003)
- De reis van je hoofd naar je 
hart, leefregels voor het bestaan 
van elke dag (2004)
- Ik wil dat je leeft (2005)

- De ouders van Volendam, 
over leven na de dood van je 
kind (2006)
- Het jaar dat mijn vader stierf. 
Een briefwisseling tussen Leo 
Fijen en Anselm Grün (2007).
- Het wonder van Maartensdijk 
leeft verder (2008)
- Man onderuit (2009)
- Tijd nemen 2010)
- Het familiedrama van Zoe-
termeer: Claudia, Marieke en 
Charlotte moesten dood (2010)
- Leven met de dood (2011)

Kom allemaal genieten van 
deze warme en boeiende spre-
ker. U zult naar huis gaan met 
een hoop levenswijsheid.
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Halloween party In de Boomtak

“� e Haunting” 
Vrijdag 30 oktober 
wijkcentrum In de Boomtak

Kom ook lekker griezelen en feesten tijdens de Hallo-
weenparty op 30 oktober!

Van 20.00 - 00.00 uur
16 jaar en ouder
Gratis entree
Dresscode: Halloweenoutfi t
Voor meer informatie zie de facebookpagina 

Schitterende herfstkleuren in onze wijk op de hoek van de Beukenstraat met de Westpoint op de achtergrond.             Foto: Joep Eijkens 
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Goedemorgen. 
Ja, ook goedemorgen. 
Ben jij al lang hier? 
Nee hoor, nog maar net. 
Maar ik heb je toch niet zien 
lopen. 
Nee, dat kan ook niet, want 
ik ben van de andere kant af 
gekomen.
O, ben je dan al ergens naar toe 
geweest? 
Ja, want nu alles in de buurt 
weer op zijn kop staat, loop ik 
een blokje om.
Zo, wat vervelend. 
Nee hoor, eigenlijk is het wel 
goed voor mij zo`n wandelin-
getje, zo af en toe. Dit oude lijf 
wat laten lopen is helemaal niet 
zo verkeerd. En zo vaak kom 
ik hier ook niet, het ligt voor mij 
eigenlijk een beetje uit de gooi 
als je begrijpt wat ik bedoel. 
Maar waarom loop je hier dan 

Krillis en Nillis deel 13
toch heen? Toch niet voor mij? 
Nee jongen, verbeeld je maar 
niks. Mijn vrouw doet hier de 
boodschappen, samen met haar 
vriendin dus. En laat die vrien-
din nou net jou vrouw zijn. Dus 
vandaar dat ik jou hier altijd tref! 
Goed hè? 
Ja hoor, meneer de slimmerik, 
zo kan ie wel weer. 
Weet je wat hier zo jammer is?
Nou? 
We waren laatst in Volendam. 
Ja, en...? 
Daar staat op de dijk een huisje 
dat mooi beschutting biedt en 
daar ontmoeten de ouderen 
elkaar voor een praatje. En ik 
zag laatst op tv dat er ook een 
man was met een accordeon. 
Het zag er heel gezellig uit. 
Ja, in Volendam kan zo iets wel, 
denk ik. Maar ja, daar is het ook 
een dorp voor. Het is allemaal 

wat kleinschaliger en de lijntjes 
zijn ook wat korter. Dus... 
Hier hebben ze al moeite om 
een overdekte bushalte te reali-
seren! 
Klopt! 
En ze waren op de goede weg, 
maaaar.... 
Op de Hart van Brabantlaan 
stonden zelfs twee overdekte 
haltes en ze waren heel mooi, 
tot ze gingen renoveren...
Het is een hele mooie straat 
geworden. 
Alle lof, maaaaar... de bushok-
jes, jammer maar helaas, die 
zijn pleite! 
Houdoe en tot ziens! 
Ho ho, ik hoor wel dat jij niet zo 
vaak met de bus gaat. 
Dat klopt. Meestal gaan we met 
de auto, hoezo?
Nou, tegenover de Beukenstraat 
is een halte, en de andere is 
ongeveer bij de Westpointtoren.
Maar je het: ze zijn wel weer 

netjes teruggeplaatst. 
Maar als je vooraan op de Hart 
van Brabantlaan woont en je wilt 
naar de stad, dan wordt dat wel 
een aardige tippel.
Ja, je kan het niet iedereen naar 
de zin maken als overheid. Och, 
voor ons is het niet zo`n ramp. 
Ik woon daar niet. 
Nee, jij niet. Maar andere men-
sen wel en sommigen gaan wel 
met de bus, neem ik aan. 
Ja, ik weet het ook niet. 
Daar komen net de vrouwen 
aan. Laten we maar koffie gaan 
drinken. 
Ja en dan zitten we meteen 
warm en droog. 
Rest alleen de vraag: wie be-
taalt de koffie?
Ja, jij natuurlijk, want jij heb de 
meeste. 
Ja ja, je bedoelt: die niet stil 
zitten. Schiet maar op opa het is 
wel weer mooi geweest met jou!
   Wortel

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

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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Iedereen welkom voor informatie of gezelligheid!
Op zondag 15 november 2015 houden we bij buurtcen-
trum In de Boomtak een open markt/dag. 
Alle verenigingen die activiteiten organiseren in het 
wijkcentrum, laten zien welke activiteiten of lessen ze 

aanbieden en bieden uitgebreide informatie.
De markt begint om 12.00 uur en zal afgelopen zijn 
om 16.00 uur.
Daarna zal de band Maaz Undercover komen spelen!
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Wandelen door onze wijk: De Noordhoek deel 3

Een aardige man doet open, 
en nadat ik me heb voorgesteld 
en hem heb verteld wat ik kom 
doen, word ik vriendelijk uitge-
nodigd om binnen te komen. Ik 
word ontvangen met koffie en 
koek. Wat een baantje heb ik! 

Antikraak
De man vertelt dat zijn Ad van 
Iersel is en hij zit hier al sinds de 
jaren ‘70 van de vorige eeuw. Hij 
studeerde aan de kunstacade-
mie en woonde in de Dionysius-
straat op kamers. Een kamerge-
noot en medestudent van hem 
zocht een ruimte om te tekenen. 
En de huisbaas ene meneer van 
Amerongen had nog wel een 
pandje in de Elzenstraat. Dat 
mochten de jongens wel gebrui-
ken. De goede man woonde 
zelf in Heemstede en het kwam 
hem wel goed uit dat het pand 
gebruikt werd. Dan trokken er 
zeker geen krakers in. Huur 
hoefden ze ook niet te betalen, 
was dat even mooi. Maar het 
werd winter en het was ver-
domde koud in het onderkomen. 
Ze deelden dit de huisbaas 
mede. Die zei: ‘Geen probleem 
mannen, dan zet ik er wel een 
kachel in.’ Zo studeerden ze 
vrolijk verder en ondertussen 
knapten ze ook de woning in de 
Elzenstraat op, stukje bij beetje. 

Kindervoorstellingen
Ad en zijn maat, Bram Wiersma, 
hadden het idee om samen iets 
te gaan doen met voorstellin-
gen voor kinderen. Bram deed 
al iets in die richting, maar dat 
was meer het Jan Klaassen 
en Katrijn-idee. Maar Ad had 
meer met fantasiedingen, om de 
kinderen waar ze voor speelden 
te prikkelen hun eigen fantasie 
te gebruiken en te ontwikkelen. 
Hij wilde bij die voorstellingen 
bijzonder poppen en kisten 
gebruiken en weet ik wat al 
niet meer. Er moest geluid uit 
komen, maar ook lichteffecten 
werden niet geschuwd. 
Naast het pand waar ze op 
kamers zaten, stond een pand 
dat erg geschikt was voor hun 
droom, en laat dat nou ook van 
hun huisbaas zijn. Dus dat pand 
huurden ze ook maar. 
Ad had ook een vriendin, Lida. 
Dat is volgens Ad de meest kun-
dige vrouw die er bestaat, want 
volgens Ad kan zij bijna alles! 
Van loodgieterswerk tot tegel-
zetten, maar ook van elektrici-
teit weet ze het een en ander. 
Hij  heeft haar dus maar tot ten 
huwelijk gevraagd, want zo`n 
parel zou hij nooit meer vinden. 
Ze zijn nu al 41 jaar samen, en 
gelukkig. Kom er maar eens om 
in deze tijd.

Het huis in de Elzenstraat was 
door hen samen al zo ver opge-
knapt dat ze het maar gekocht 
hebben. En in het andere pand 
was ondertussen ook het voor-
genomen theater gerealiseerd. 
Er werden op woensdagmiddag 
en ook op zondag voorstellingen 
gespeeld. 

Sapperlipopet
Maar er was meer in de wereld 
en ze gingen ook touren met 
hun poppentheater. Eerst in de 
buurt, maar daarna ook elders 
in het land. En later kwam ook 
ons mooie buurland België 
erbij. Ook een naam had het 
gezelschap: SAPPERLIPOPET. 
Mooi toch! Als hij er over vertelt 
beginnen zijn ogen te stralen. 
Wat een mooie tijd was dat: 
touren samen met zijn vrouw en 
met andere medewerkers. En 
dat alles hebben ze zowat dertig 
jaar gedaan. Het is een genoe-
gen om naar de verhalen van 
Ad te luisteren. Dat touren is nu 

Lopend door de Dionysiusstraat zie ik bij een huis tegen-
over het oude klooster een etalage, en daar staan wat 
bijzondere voorwerpen uitgestald. Dat moet ik zien dus? 
Maar eens even aanbellen en vragen wie dat heeft ge-
maakt.

40 Jaar ‘Thuis met Het Laar’

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

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.

Het Laar
40 jaar

allemaal voorbij. Maar nu doet 
hij iets waar ook zijn hart ligt: hij 
maakt dingen! Lampen en een 
soort van kasten, maar dan van 
een soort karton. Mooie vormen, 
niet alledaags en heel bijzonder. 
Je moet het zien. Geweldig! 
Loop eens langs en praat met 
Ad als je iets wilt laten maken, 
of iets wilt kopen, of een eigen 
ontwerpidee hebt. Het is een 
open en geweldige man. Ik hoop 
dat het hem, samen met zijn 
vrouw, nog heel lang goed gaat 
en ik zal hem zeker nog eens 
opzoeken. Ik heb ook wat foto`s 
van hem gekregen van zijn werk 
en die zal ik bij dit stuk doen, 
dan kunt u zich zelf uw oordeel 
vormen.                    Hein Staps

Hier zie je enkele voorbeelden van de werken. Foto’s: Ad van Iersel



De Noordhoek16

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel. 013-4677410                                           Tel. 013-4638930 
emonsfysio@planet.nl                                     fysiohvb@planet.nl

Oranjeboomstraat 330, Breda
Boomstraat 117, Tilburg

voor informatie: 06-45820051

Open:
ma. t/m vr.
10 - 18 uur

za. 
11 - 17 uur

Oranjeboomstraat 330, Breda

 
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

De redactie wenst u een prettige herfstvakantie!


