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Langer de tijd voor een nog beter plan
Kwaliteit gaat voor snelheid. Met deze duidelijke bood-
schap verlengde onlangs het regieteam de inzendtermijn 
voor de ideale invulling van het Van Gend & Loosterrein 
naar april 2016.
Het plan moet vernieuwend zijn; 
een aanvulling op wat Tilburg 
al heeft, een plan voor en door 
Tilburgers, zonder directe 
bemoeienis van de gemeente. 
O ja, en het liefst ook nog een 
beetje snel. De voorwaarden die 
in oktober werden opgesomd 
voor creatieve ideeënmakers 
waren aanzienlijk. En een goed 
onderbouwde invulling voor een 
stadspark van ruim 7 hectare 
bedenk je niet in een achter-
namiddag, zo blijkt. Daarom is 
onlangs de inzendtermijn voor 
initiatieven voor het Van Gend & 
Loosterrein met drie maanden 
verlengd. 
‘Wij willen vooral een kwalitatief 
goed plan. En we willen wat te 
kiezen hebben. Dat is belang-
rijker dan een krappe deadline,’ 
legt regieteam-voorzitter Johan 
Dunnewijk uit. ‘We hadden van-
af de start van de inzendtermijn 
misschien meer reuring moeten 
maken in de stad. Dat gaan we 
begin komend jaar alsnog doen.’

Creativiteit 
Wat is ook al weer de bedoeling 
met het voormalige rangeerter-
rein in onze wijk? (Zie ook nr 7 
van deze wijkkrant.) Momenteel 
ligt de uitgestrekte grasvlakte er 
grotendeels leeg en verlaten bij. 
Behalve enkele tijdelijke initiatie-
ven zoals de stadscamping is er 
weinig te beleven. En daar moet 
op korte termijn verandering in 
komen. Dus stelde de gemeente 
voor om de creativiteit van de 
Tilburgers aan te boren. In ok-
tober startte een campagne om 
ideeën op te halen die voldoen 
aan de - beperkte - voorschrif-

ten. Zo mag er niet grootschalig 
gebouwd worden en is de ideale 
invulling gericht op vrijetijds-
besteding (leisure). Daarnaast 
moet het plan participatie ade-
men. Dat betekent dat omwo-
nenden, bedrijven en bezoekers 
een actieve rol krijgen in de 
toekomst. Welke precies? Dat is 
aan de plannenmakers.

Keuze
De uiteindelijke keuze voor het 
beste plan wordt komend jaar 
gemaakt door het regieteam. 
Hierbij is het overigens ook 
goed mogelijk dat elementen 

van verschillende plannen 
gecombineerd worden. In het 
regieteam zijn verschillende 
expertises vertegenwoordigd: 
Anita de Haas is voormalig chef 
stad- en streekredactie Brabants 
Dagblad; Noud Derks is voor-
malig gemeentesecretaris en nu 
directeur projecten en vastgoed 
bij de provincie; Frank Vermeu-
len is wijkbewoner en adviseur 
participatie gemeente Rotterdam 
en Vera van Duren is directeur-
eigenaar van Fablab013. 
De nieuwe deadline voor het 
indienen van een goed voorstel 
is 1 april 2016. De uitwerking 
hiervan moet in mei op tafel lig-
gen. In juni wil het regieteam de 
definitieve keuze maken uit de 
voorstellen. 
Meer info www.tilburgaanzet.nl

Ledenvergadering 
coöperatie
Ruim een jaar nadat vele tiental-
len wijkbewoners en andere 
sympathisanten buurtcentrum In 
de Boomtak hebben overgeno-
men, organiseert de coöperatie 
In de Boomtak haar eerste le-
denvergadering. De bijeenkomst 
staat gepland op donderdag 25 
februari. Locatie is uiteraard het 
buurtcentrum in de Boomstraat. 
Tijdens de bijeenkomst zal het 
bestuur verantwoording afleg-
gen over het afgelopen jaar 
2015. De samenwerking met het 
bestuur van de stichting beheer 
en exploitatie In de Boomtak 
komt ter sprake. Evenals de 
algemene financiën van de co-
operatie. De leden krijgen begin 
volgend jaar een persoonlijke 
officiële uitnodiging.

De redactie 
wenst 

iedereen 
prettige 

kerstdagen 
en een 

gelukkig 
nieuwjaar!
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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, Monique 
Engel, Hein Staps, Wil Verheggen, 
Frank Vermeulen.

Adverteren in de 
krant?

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

web: www.stichtingnoordhoek.nl
mail: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com    
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
facebook: Wijkkrant de Noordhoek

Kopijdatum: dinsdag 12 januari

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 Inspectie Leefomgeving en 
Transport onderzocht het on-
geluk en concludeerde onlangs 
dat de machinist van een van 
de twee treinen door rood licht 

Onderzoek: menselijke fout oorzaak treinbotsing
Het treinongeluk in maart van dit jaar aan de rand van 
onze wijk is veroorzaakt door een menselijke fout. Door 
de botsing kwam het gevaarlijke gas butadieen vrij. Hulp-
diensten rukten met groot materieel uit. Door het ongeluk 
raakten zeven treinreizigers en de hoofdconducteur ge-
wond. In onze wijk werd een NL-alert bericht verstuurd en 
waren de sirenes van de hulpdiensten duidelijk te horen.
Onderzoek bracht enkele feiten aan het licht.

reed. Een reizigerstrein van de 
NS botste op vrijdag 6 maart 
van dit jaar met 44 kilometer per 
uur op een goederentrein van 
DB Schenker Rail. De trein van 

de vervoerder bleek niet juist te 
zijn neergezet. Daardoor stond 
de trein niet vrij van de wissel, 
waardoor het ongeluk volgens 
de onderzoekers kon plaatsvin-
den.

Treinlengte
Logistiek dienstverlener DB 
Schenker Rail had van tevoren 
een onjuiste treinlengte doorge-
geven aan ProRail, volgens de 
inspectiedienst. Het gevolg was 
dat de goederentrein op een 

zijspoor werd gezet waar hij niet 
helemaal op paste. “DB Schen-
ker had de correcte treinlengte 
moeten invoeren in het plan-
ningsysteem van ProRail,” zo 
constateert de Inspectie Leef-
omgeving en Transport in het 
rapport. 

Een link naar het volledige rap-
port is te vinden op:
www.stichtingnoordhoek.nl

(bron: Omroep Brabant)

Biljartvereniging en In De Boomtak gaan uit elkaar
Na bijna veertig jaar heeft biljartvereniging De Noordhoek 
geen onderdak meer in wijkcentrum In de Boomtak. Het 
al een tijdje slepende meningsverschil (zie wijkkrant nr 6) 
tussen het bestuur van het wijkcentrum en de biljartver-
eniging is niet bijgelegd, waardoor de 31 biljarters per 1 
januari van het nieuwe jaar elders hun heil gaan zoeken.
Inzet van de discussie is een 
nieuwe huurovereenkomst die 
volgens de biljarters financieel 
niet redelijk is. Het bestuur van 
het wijkcentrum heeft inmiddels 
een nieuwe biljartclub opgericht 
waardoor wijkbewoners met 
liefde voor het biljartspel toch bij 
In de Boomtak hun balletje kun-
nen blijven leggen. 
Voorzitter Hennie Priemus van 
de biljartvereniging vindt het erg 
jammer dat de beide besturen 
er niet uit zijn gekomen. “Veertig 

jaar is een hele tijd en veel van 
onze leden zijn kind aan huis 
in het wijkcentrum. Maar onze 
leden hebben het laatste aan-
bod van het bestuur van In de 
Boomtak afgewezen. Dan houdt 
het op.” 

Café de Fijnproever
Per januari verkassen de biljar-
ters naar café de Fijnproever 
aan de Bredaseweg. “Gelukkig 
blijven we in de buurt, da’s erg 
belangrijk voor veel van onze 

leden,” aldus Priemus. 
Het bestuur van het wijkcen-
trum onderschrijft in een of-
ficieel bericht de woorden van 
de biljartvereniging: “Nadat het 
bestuur van In de Boomtak en 
biljartvereniging De Noordhoek 
enkele malen met elkaar had-
den gesproken over een nieuwe 
huurovereenkomst, heeft een 
meerderheid van de biljartver-
eniging besloten om niet meer 
verder te gaan in het buurthuis.”

Nieuwe vereniging
Het bestuur van In de Boomtak 
heeft daarna besloten zelf een 
biljartvereniging op te richten: 
“om zodoende de mogelijkheid 
tot biljarten in het buurthuis aan 
te bieden voor de mensen die 

dat willen blijven doen in vereni-
gingsverband.” Het bestuur van 
In de Boomtak neemt dit initia-
tief omdat het voor de leden die 
wel wilden blijven misschien erg 
lastig is om een nieuwe biljart-
club op te richten. Het bestuur 
van In de Boomtak zal deze ver-
eniging leiden tot er een nieuw 
bestuur uit de biljarters gevormd 
kan worden. 
De contributie bedraagt 30 euro 
per jaar en hiervoor kan op de 
woensdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur worden gebiljart. “Bil-
jarters die lid willen worden van 
de nieuw op te richten biljartclub 
kunnen zich hiervoor aanmel-
den bij de administratie van het 
buurthuis,” meldt het bestuur 
van In de Boomtak.

Overzicht van de twee treinen die in maart vlak buiten onze wijk met elkaar in botsing kwamen.                                                         Foto: Omroep Brabant
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‘Gebruik ook de BuitenBeter-app’
In reactie op het artikel over het beheer van de openbare 
ruimte ‘Liggen ze scheef? Meld die tegel via: 14 013’ 
(wijkkrant nr 7) kregen wij onderstaande reacties. 

Leonidas Pakos:
‘Graag wil ik jullie attenderen 
op de mobiele app BuitenBeter. 
Via deze app is het mogelijk 
direct een foto te maken van 
de situatie, de lokatie door te 
geven en een omschrijving bij 
toe te voegen. Tegenwoordig 
hebben we bijna allemaal een 
mobieltje, dus wellicht is dit een 

mooie aanvulling op het eerdere 
artikel?’

Louis van Cuijk (Taxusstraat): 
‘Leuk artikeltje over 14 013 in de 
wijkkrant maar helaas onvolle-
dig. Dit telefoonnummer is een 
algemeen telefoonnummer voor 
als je het antwoord op tilburg.nl 
niet kunt vinden. De gemeente 

maakt reeds lang gebruik van 
het Meldpunt op site tilburg.nl 
en natuurlijk ook de BuitenBeter 
app, die zijn oorsprong heeft 
bij de gemeente Eindhoven en 
die in allerlei gemeenten kan 
worden gebruikt voor meldingen 
in de openbare ruimte.
Misschien is het een idee om in 
de volgende wijkkrant een aan-
vullend artikeltje hieraan te wij-
den? Nu lijkt het alsof meldingen 
alleen via 14013 gedaan kunnen 
worden en dat is jammer.’

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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Vrijwilligers gezocht voor Kindervakantiewerk
Volgend jaar (2016) voorzien wij een probleem met de zomervakantie van het hbo en sommige mbo’s. Deze is een week korter 
dan de zomervakantie van het basisonderwijs. Hierdoor valt een groot deel van onze vrijwilligers weg tijdens de laatste vakantie-
week. Wij zijn daarom hard op zoek naar vrijwilligers voor KinderVakantieWerk 2016! Het gaat om week 35. Dit is van zondag 28 
augustus t/m zaterdag 3 september 2016!

Ben of ken jij iemand (16+) die geïnteresseerd is om een week lang begeleider te zijn bij ons 
KinderVakantieWerk? Laat het ons weten!
Wij zijn te bereiken via: kindervakantiewerkdenoordhoek@gmail.com     Bestuur KVW
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Volop wensen en suggesties voor de kloostertuin
Zoals we eerder al berichtten in deze krant is in de afge-
lopen maanden gestart met het project om de klooster-
tuin een nieuwe inrichting te geven. De doelstelling hier-
voor is om het gezamenlijke terrein van de kloostertuin 
en het schoolplein van basisschool De Elzen een nieuwe 
en toekomstbestendige inrichting te geven.

Aan de kinderen is gevraagd 
om aan te geven wat ze nu 
leuk vinden om te doen in de 
kloostertuin en wat ze graag 
nog meer zouden willen doen. 
Daarop werd gereageerd met 
veel knutselwerkjes, tekeningen, 
collages en filmpjes. Natuurlijk 
waren er veel suggesties voor 
speeltoestellen. Al deze in-
zendingen zijn verwerkt in een 
tentoonstelling die iedereen kon 
komen bekijken. 

Daarnaast zijn er twee over-
legmomenten geweest met de 
direct omwonenden om hun 
ideeën en zorgen mee te nemen 
in de verdere planontwikkeling. 
Op donderdag 12 november 
heeft er een workshop plaatsge-
vonden waarbij ouders, omwo-
nenden en medewerkers van 
basisschool De Elzen konden 
brainstormen over wat zij graag 
in de kloostertuin zouden zien.

Veelheid aan wensen
Een veelheid aan wensen kwam 
naar voren. De aanwezigen von-
den veel groen belangrijk. Een 
leuke suggestie was: een ver-
keersplein maken om hiermee 
de kinderen vertrouwd te maken 
met het verkeer. Aandacht voor 
groen kan vorm krijgen in een 
moestuintje. Een uitdagend idee 
werd geopperd om mogelijk-
heden voor muziek luisteren te 
creëren. Onderstreept werd dat 
bij de inrichting rekening moet 
gehouden worden met de doel-
groepen: kinderen tot 12 jaar, 
hun ouders en senioren. 
De veelgebruikte bestaande 
lange tafel is door meerdere 
personen als een belangrijke 
plek van samenkomst genoemd, 
net als de jeu-de-boulesbaan. 

Beheer en poort
Een van de belangrijke uitkom-
sten van deze gesprekken was 

ook dat er opnieuw afspraken 
gemaakt moeten worden over 
het beheer van de tuin en vooral 
dat het openen en sluiten van 
de poort goed geregeld moet 
worden.

Al deze suggesties en wensen 
zullen Jacqueline en Ginette 
meenemen in het ontwerp dat 
ze gaan maken. Midden januari 
verwachten zij het voorlopige 
ontwerp klaar te hebben. De 
komende weken zullen we dus 
moeten afwachten.

Tips zijn welkom
Voor de werkgroep ligt er nu de 
taak om fondsen te gaan wer-
ven. Daarvoor is inmiddels een 
redelijk bedrag bijeengebracht 
door de gemeente Tilburg, 
Xpect Primair (basisschool De 
Elzen) en BSO Elzen.
Maar hiermee zijn we er helaas 
nog niet. Alle ideeën, tips en 
hulp bij het verwerven van fond-
sen zijn zeer welkom!

Contactpersoon: Maarten Post: 
stichtingkloostertuin@gmail.com
Volg ‘Stichting Kloostertuin’ ook 
op Facebook.

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
Kinderen van de basisschool De Elzen gebruiken hun creativiteit voor de invullig van de nieuwe kloostertuin.
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Oud-leerlingen Odulphuslyceum schrijven thriller
Negentien jaar en nu al een boek op hun naam. Oud-
Odulphus leerlingen Maud de Leeuw en Djimme van 
Etten brachten onlangs een meeslepende literaire thriller 
uit: Dagboek van de dood. Monique Engel sprak met de 
twee auteurs.

Maud en Djimme kennen elkaar 
sinds groep 3 van de basis-
school en ook tijdens de middel-
bare school bleven ze bevriend. 
Zeventien jaar waren ze toen ze 
hun eerste verhaal schreven. 
Dat gaven ze in eigen beheer 
uit. Begin vorig jaar begon het 
duo aan een tweede boek. 

Hoe is dit boek ontstaan?
‘Maud had een titel,’ vertelt 
Djimme, ‘en ik had ergens over 
gedroomd. En daar hebben we 
het verhaal toen op bedacht.’
De ideeën voor beide boeken 
werden eigenlijk ‘geboren’ toen 
beide nog op het Odulphusly-
ceum zaten. ‘We zijn daar ook 
behoorlijk gemotiveerd,’ vertel-
len ze. ‘Onze leraar Nederlands 
heeft het boek direct als eerste 
boek gekocht. Hij was er heel 
enthousiast over. En ons nieuwe 
boek mochten we in de media-
theek van de school zetten. 
Djimme: ‘Het was heel leuk dat 
de directrice de eerste was die 
op dit boek dit boek reageerde. 
En ze liet meteen een bericht op 
de website van de school plaat-
sen. We zijn echt gestimuleerd 
door onze oude school.’

Waarom zijn jullie een thriller 
gaan schrijven?
‘We zijn al wat langer bezig met 
dit genre,’ vertelt Djimme. ‘Vroe-
ger maakten we samen ook 
wel filmpjes die met mysteries 
en spanning te maken hadden. 
Ik vind het altijd wel leuk als je 
wat meer moeite moet doen bij 
het lezen en dat het niet een te 
voor de handliggend verhaal is. 
Wat we geprobeerd hebben met 
het verhaal is om er niet een 
eenduidig iets van te maken. Als 
je aan het einde bent, zijn nog 
verschillende verklaringen voor 
wat er precies gebeurd is.’ 
Maud: ‘Je kunt er nog je eigen 
interpretatie aan geven.’
Djimme: ‘We zijn heel benieuwd 
wat de lezers denken dat er 
gebeurd is.’ 

Hoe is het gelukt om het boek 
te laten uitgeven?
Maud: ‘Ik had op internet ge-
zocht naar uitgevers voor debu-
terende schrijvers en zo kwam 
ik bij Boekscout uit. Toen heb ik 
het boek opgestuurd.’
Het was meteen raak toen Maud 
en Djimme hun boek opstuurden 
naar uitgeverij Boekscout. Djim-
me vertelt: ‘We zaten bij Maud 
op de kamer toen we hoorden 
dat ons boek uitgegeven zou 
worden. Dat was een bijzondere 
ochtend.’
Maud: ‘De mensen van de uitge-
verij waren meteen heel positief 
over ons boek. Ze hadden ook 
wat tips over wat ze wel en niet 
goed vonden. Daar moesten we 
mee aan de slag.’
Djimme: ‘Het ging verder eigen-
lijk best voorspoedig allemaal.’

Kunnen jullie een tipje van 
de sluier oplichten over het 
boek?
‘Je volgt het verhaal van basis-
schoolleraar Raoul, die ge-
trouwd is en een leuke baan 
heeft,’ vertelt Djimme. ‘Vanaf het 
moment dat er steeds een klein 
meisje opduikt in zijn leven, lijkt 
het niet meer zo goed te gaan 
met hem. Raoul moet en zal er-
achter komen wie ze is en waar 
ze vandaan komt.’

Wat zijn jullie plannen voor de 
toekomst? 

Djimme studeert op het mo-
ment Geneeskunde in Utrecht. 
En Maud heeft een tussenjaar 
genomen voordat ze start met 
een studie.
‘Het lijkt me leuk om hiermee 
door te gaan, omdat het zo goed 
gaat,’ vertelt ze. ‘Maar concrete 
plannen hebben we nog niet. 
We zijn hier nog volop mee 
bezig.’
Djimme: ‘Op het eind was het 
best zwaar om dit boek te schrij-
ven. We hadden deadlines met 
onze uitgeverij. De kopij moest 
natuurlijk op tijd worden ingele-
verd. En nu zijn we bezig met 
de publiciteit rondom dit boek. 
Best druk. Dus we gaan eerst dit 
afmaken en daarna gaan we wel 
weer nieuwe plannen maken.’

Benieuwd naar het boek? Het is 
te koop bij www.boekscout.nl 
voor € 16,45.

Maud: ‘Op onze Facebookpa-
gina kunnen lezers hun reactie 
op het boek en op het eind 
achterlaten: 
www.facebook.com/dagboek-
vandedood’

Is het niet moeilijk om samen 
een boek te schrijven? 
‘Eerst bedenken we de verhaal-
lijn,’ vertelt Maud. ‘We schrijven 
om de beurt een hoofdstuk. En 
we vullen elkaar aan. Dat werkt 
goed, omdat we dezelfde schrijf-
stijl hebben. De lezer merkt 
eigenlijk niet dat we om de beurt 
schrijven.’
‘Het is wel belangrijk om telkens 
elkaars werk te lezen en contro-
leren,’ vertellen ze, ‘want bij ons 
vorige verhaal ging er nog wel 
eens wat mis. Dan klopten din-
gen niet, of namen veranderden 
ineens. We hebben van tevoren 
goed bedacht waar elk hoofd-
stuk over moest gaan en ach-
teraf hebben we alles natuurlijk 
extra goed gecontroleerd. Daar-
naast waren er ook een paar 
mensen in onze omgeving die 
het boek hebben proefgelezen. 
Uiteindelijk hebben we er een 
goed jaar over gedaan om het te 
schrijven.’
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Van Oudheusden toont vele gezichten Bredaseweg
Het is de langste weg van heel Tilburg, een straat met 
totaal verschillende gezichten. De Bredaseweg bepaalt 
voor een groot deel het karakter van onze wijk. 
Berry van Oudheusden verdiepte zich in de geschiedenis 
van de ruim 7 kilometer lange weg naar Breda. Het resul-
taat is het fraaie boek ‘Bredaseweg met drie gezichten’.  
De geschiedenis van de Breda-
seweg is met een beetje goede 
wil te lezen als de historie van 
Tilburg. Op het moment dat de 
plannen voor de weg ontstonden 
was Tilburg een onbeduidende 
stadje, dat pas een paar jaar 
stadsrechten bezat. Daardoor 
was het helemaal niet verwon-
derlijk dat de steenweg van Den 
Bosch naar Breda oorspronke-
lijk Tilburg links liet liggen. Een 
lobby van de toenmalige burge-
meester bij koning Willem I plus 
een zak geld resulteerden erin 
dat de oorspronkelijke steen-
weg een stuk werd verlegd ten 
faveure van Tilburg. De reiziger 
tussen de - toen - belangrijkste 
steden van Noord-Brabant deed 
daarna via de Bosscheweg en 
de Bredaseweg ook Tilburg aan. 
Vervolgens werden in krap 
200 jaar aan de Bredaseweg 
kloosters gebouwd, een legerka-
zerne, de monumentale water-
toren, de even monumentale 
begraafplaats, een textielfabriek, 
imposante fabrikantenvilla’s 
en ontstond veel middenstand. 
Zoals gezegd: de geschiedenis 
van Tilburg in een notendop.    

Leuke anekdotes
Berry van Oudheusden be-
schrijft de straat met veel oog 
voor detail. Dit levert allerlei 
anekdotes op in zijn boek, geïl-
lustreerd met fraaie foto’s. Van 
Oudheusden kan putten uit een 
imposante kennis van Tilburg, 
die hij onder andere heeft opge-
daan als auteur van een lange 
reeks publicaties over onze 
stad. Deze publicatie maakt 
deel uit van het werk van de 
Stichting Straat. De afgelopen 
jaren belichtte deze organisatie 
andere beeldbepalende Tilburg-
se straten zoals de Goirkestraat, 
Korvelseweg en Ringbanen. 
Hoewel hij geen specifiek on-
derzoek heeft gedaan naar de 
Noordhoek dist Van Oudheus-
den allerlei leuke wetenswaar-
digheden op over het eerste 

deel van de Bredaseweg. Zo 
was de weg vroeger een  stukje 
langer. Met de aanleg van de 
Schouwburgring is de weg van 
vooraf aan ingekort. Dit is af te 
lezen aan het simpele feit dat de 
nummers 1 t/m 40 ontbreken. 

Diversiteit
Van Oudheusden toont zijn 
lezers de imposante diversiteit 
van de Bredaseweg: authen-
tieke arbeidershuisjes op nrs 
176-178, talloze winkelpan-
den, het kolossale missiehuis, 
voorname officierswoningen, 
industrieel complex De Regen-
boog, het voormalige Bels lijntje 
en vele cafés. En dat is alleen 
nog maar aan het ‘stadse’ deel 
van de Bredaseweg. In deel II 
en III van zijn boek behandelt hij 
de gedeelten van Ringbaan tot 
benzinestation en uiteindelijk tot 
aan de stadsgrens.
De Noordhoek is volgens Van 
Oudheusden een mooi voor-
beeld van vroege stadsplanning: 
‘Als je het vergelijkt met Sint 
Anna aan de andere kant van 

de Bredaseweg, is de Noord-
hoek veel gestructureerder ont-
wikkeld. Rondom oude straten 
als de Boomstraat, Elzenstraat, 
Missionarisstraat en Dionysius-
straat is in strakke lijnen begin 
vorige eeuw een nieuwe wijk 
gebouwd. Een wijk voor midden-
standers, met best ruime huizen 
en flinke tuinen, vooral rond de 
Kromhoutkazerne. Sint Anna is 
veel organischer gegroeid. Kijk 
maar naar de Capucijnenstraat. 
Die slingert enigszins door die 
wijk.’ 
In de strakke uitleg van de 
Bomenbuurt is de hand van de 
welbekende ingenieur Rückert 
te herkennen. Hij was er ook 
verantwoordelijk voor dat een 

klein stukje Bomenbuurt voor-
goed buiten onze wijk ligt. Met 
de aanleg van de Ringbaan-
West tekende hij een nieuwe 
grens van (toen nog) parochie 
Noordhoek. Hiermee vielen 
bijvoorbeeld de Plataanstraat, 
Cederstraat en Iepenpad buiten 
de boot en werden zij bij De Reit 
gevoegd. 

‘Bredaseweg met drie 
gezichten’ (Tilburg, 2015) 
door Berry van Oudheus-
den is uitgegeven door 
drukkerij Gianotten en te 
koop aan de balie en daar-
naast ook bij de reguliere 
boekhandel.

Schitterend uitzicht vanaf de Watertoren over de Bredaseweg met een deel van Noordhoek nog in aanbouw (links) 
De bovenste foto toont de officierswoningen ter hoogte van de Kromhoutkazerne. Foto’s: Berry van Oudheusden
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PMD? In één keer weg ermee!

Dankjewel.

www.tilburg.nl/afval
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PMD? In één keer weg ermee!
Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (o.a. blik) en Drankkartons samen in dezelfde bak

In het oranje gedeelte 
van de bak mogen:

Nieuwe technieken zorgen ervoor dat afval sorteren nu nog eenvoudiger gaat. Voortaan mag u naast plastic verpakkingen 
ook metalen verpakkingen (o.a. blik) en drankkartons in het oranje gedeelte van de duocontainer gooien. Vanaf 1 juli 2016 
is dit verplicht. Tot dan kunt u oefenen met deze nieuwe manier van afval sorteren. Ook kunt u PMD-afval kwijt in de PMD-
container bij supermarkten en wijkparkjes. Door het sorteren van afval, houdt u minder restafval over. Van het PMD-afval 

worden weer nieuwe producten gemaakt. Dus het is ook nog eens hartstikke goed voor het milieu!

Plastic verpakkingen
 Plastic flessen
 Flacons
 Schoonmaakproducten
 Boterkuipjes
 Plastic zakken/folies
 Vleesbakjes
 Tubes tandpasta
 Plantenpotjes 

 

Metalen 
verpakkingen 

 Blikjes
 Metalen deksels
 Aluminium bakjes
 Schroefdoppen
 Aluminiumfolies
 Kroonkurken 

 

Drankkartons
 Melkpakken
 Yoghurtpakken
 Fruitsappakken
 Frisdrankpakken
 Drinkpakjes      

Onze stad duurzaam en schoon. Dankjewel.

www.tilburg.nl/afval
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WIJKNIEUWS Berichten van de gemeente 

Initiatiefnemers gezocht voor Van Gend & Loosterrein
Het voormalig Van Gend- & Looster-
rein, het gebied tussen de Hart van 
Brabantlaan en de Spoorzone, wordt een 
Stadspark.  Een park dat vele mogelijkhe-
den biedt voor iedereen die goede ideeën 
heeft. De oppervlakte is drie keer het 
Wilhelminapark en de ligging is perfect 
met het station, stadscentrum en allerlei 
voorzieningen op een steenworp afstand. 

Het Hart van Brabantpark, zoals de ruimte 
langs het spoor vaak wordt genoemd, 
moet een invulling krijgen die heel Tilburg 
en omstreken aanspreekt. Groen, open-
heid en ruimte zijn nu de kwaliteiten van 
het gebied. En dat moet vooral zo blijven. 
Initiatiefnemers kunnen hun ideeën indie-
nen via www.tilburgaanzet.nl

Vanaf 4 december is de nieuwe passage bij station Tilburg in gebruik genomen. U loopt nu door de 
nieuwe passage naar de perrons waar de winkels de komende weken een nieuwe plek krijgen.  Met 
roltrappen en liften naar ieder perron is het comfort verbeterd en zijn reizigers sneller op en van het 
perron. De verbouwing van station Tilburg is nog niet klaar. De huidige tunnel gaat dicht, zodat we daar 
kunnen verbouwen. 
De gemeente Tilburg werkt de komende maanden nog aan het Burgemeester Stekelenburgplein. De 
verbinding naar de wijk Theresia gaat open als het plein klaar is, in het voorjaar van 2016. Dan opent 
ook de Willem II Passage.

Nieuwe passage station geopend op 4 december

Ledverlichting
De Willem II passage moet een belangrijke route worden 
voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en 
de wijken ten noorden van het spoor. De binnenkant 
van de passage bestaat uit een glazen, lichtdoorlatende 
wand met bakstenen. Achter deze wand komt een led-
paneel waarmee de stenen per stuk te verlichten zijn. 
Door speciale technieken kan het licht in de passage 
reageren op de gebruikers. En het is aan te passen als de 
omstandigheden daarom vragen, bijvoorbeeld vanwege 
de veiligheid. Er wordt een doorbraak gemaakt tussen 
onder andere gebouw 78 en 79 in de Spoorzone. Hierdoor 
worden fietsers en voetgangers via een bijzondere route 
door de Spoorzone naar de achterliggende Burgemeester 
Brokxlaan geleid.

De Willem II Passage gaat in april 2016 open. De passage krijgt 
een vervolg met fiets- en wandelroute door de Spoorzone naar de 
Burgemeester Brokxlaan, het Willem II Pad. De werkzaamheden aan 
deze route duren langer dan verwacht. De gemeente kiest ervoor 
om de tunnel pas te openen als alle fiets- en wandelpaden tussen 
de Spoorlaan en de Burgemeester Brokxlaan klaar zijn. Als de 
Willem II Passage open gaat, is ook het zuidelijke fietspad langs de 
Burgemeester Brokxlaan tussen de Fraterstraat en het parkeerter-
rein bij de Smederij aangelegd.

Robert Hornikx (wijkregisseur) Claudia van Dongen  (omgevingsmanager)
(013) 542 87 41   (013) 524 90 44
robert.hornikx@tilburg.nl claudia.van.dongen@tilburg.nl

Contact met de gemeente

Willem II Passage vanaf april 
in gebruik 

Hou uw straatje schoon: gratis 
zwerfafvalgrijper
Steeds meer mensen zijn 
zwerfafval aan het opruimen en 
eigenlijk is dat ook heel normaal. 
Helaas ruimt nu nog niet ieder-
een zijn eigen troep op. Er zijn 
vrijwilligers die veel zwerfafval 
in de natuur opruimen en er zijn 
ook mensendie één keer per 
week het speelplekje voor hun 
deur schoonmaken, omdat ze 
willen dat hun kinderen een fijne 
speelplek hebben. Het maakt 
niet uit wat u doet of hoeveel u 
doet, elke bijdrage helpt. Helpt 
u ook mee om de wijk schoon te 
houden?  Vraag bij de gemeente 
een gratis zwerfafvalgrijper aan. 
Diamant groep bezorgt deze dan 

bij u thuis. Stuur een mail naar:
groen@diamant-groep.nl of 
bel 013-4641700 en het wordt 
geregeld.

Zo gebeurd!
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Nieuwe eigenaren voor Chinees restaurant I-Pin-Ke
De trouwe buurtgenoten hebben het natuurlijk al lang ge-
merkt, het Chinese (buurt)restaurant heeft nieuwe eige-
naren. Dat maakt mij natuurlijk nieuwsgierig!

I-Pin-Ke is al vele jaren niet 
alleen een begrip in de bo-
menbuurt, maar in heel Tilburg 
staat het bekend als één van de 
beste Chinese restaurants uit 
de buurt. Buurtgenoten halen af 
of schuiven aan, families vieren 
er verjaardagen en collega’s 
houden er besprekingen; I-Pin-
Ke kent een diverse doelgroep. 
Op woensdagochtend sta ik in 
de regen te wachten voor het 
restaurant. Om precies 11.00 
uur komt een jonge vrouw aan-
rijden en opent via de keuken de 
hoofdingang voor mij. “Koffie?” 

Van Gilze naar Tilburg
Ik krijg een hand van de eige-
naresse en wordt aan de ronde 
familietafel uitgenodigd. Sinds 
1 mei 2015 zijn Li Feng en haar 
man Mao Man Ye, die zelf in 
de Reeshof wonen, de nieuwe 
eigenaren van I-Pin-Ke. Na acht 
jaar een restaurant in Gilze te 
hebben gerund, kreeg het echt-
paar de kans om het restaurant 
over te nemen van een (ver) 
familielid. Li Feng, die voorna-
melijk het woord doet, vertelt dat 

voor het restaurant in Gilze de 
afhaalservice de belangrijkste 
functie is. In de zomer hebben 
ze een trouwe klantenkring van 
omliggende campings. “Men-
sen zijn op vakantie, willen niet 
graag koken. Elk jaar komen 
zelfde gasten van de camping 
terug. Een man van de camping 
wilde mij zelfs meenemen naar 
Den Haag. Vond het eten zo 
lekker.” Het restaurant in Gilze 
wordt nu geëxploiteerd door de 
zoon van Mao Man Ye, zodat Li 
Feng en haar man alle aandacht 
aan hun nieuwe restaurant aan 
de Zilverlindestraat kunnen ge-
ven. Haar man is inmiddels ook 
in het restaurant aangekomen 
en maakt zelf een kop koffie.

Meer licht en ruimte
Toen Li Feng het restaurant 
overnam was al 30 jaar niets 
veranderd aan het interieur. “Het 
was een beetje oud en donker,” 
glimlacht Li Feng een beetje 
verlegen. Eind augustus hebben 
ze het restaurant daarom ver-
bouwd, zodat het nu weer fris en 
modern oogt. De beide eetzalen 

zijn nu meer met elkaar verbon-
den door een grote doorgang 
aan de voorzijde. Hierdoor is het 
meer een eenheid, maar blijft 
de mogelijkheid om een grotere 
groep een tafel apart te geven. 
“En meer open, dan is de groep 
ook rustiger.” 
Verder valt onmiddellijk het licht 
op. De muren zijn lichter van 
kleur en de ramen lijken groter 
zodat het restaurant een meer 
open karakter krijgt. 

Afhalers 
Ook aan de afhalers is gedacht. 
Vroeger was het altijd gezel-
lig dringen bij de bar en het 
krantendressoir. Als afhaalklant 
moest je soms wegspringen 
voor de dampende Tipan-ge-
rechten. 
“Kom maar kijken, het is echt 
veel groter.” Er is een ruimere 
en open wachtruimte gemaakt, 
zodat je knabbelend op een 
stukje kroepoek rustig kunt 
wachten op je bestelling. 
Het interview wordt even 
onderbroken door een zakelijk 
telefoontje. Er moeten nieuwe 
placemats worden besteld. 
“Nee, we willen dezelfde, geen 
andere.” In rap tempo wordt 
onderhandeld over het aantal en 

de prijs. Li Feng weet duidelijk 
wat ze wil. 
De belangrijkste vraag is natuur-
lijk of het eten net zo lekker blijft 
en het restaurant net zo gastvrij. 
Het antwoord is: ‘Ja’. De gast-
heer en koks zijn er ‘gewoon’ 
blijven werken en staan dus 
garant voor de continuïteit en 
kwaliteit. Naast de chefkok, die 
al bijna 10 jaar de keuken aan-

‘I-Pin-Ke is niet 
alleen een 
begrip in 

de bomenbuurt, 
maar in heel Tilburg’

stuurt, staan nog 5 andere koks 
in de keuken. In het weekend is 
het erg druk: “Dan we hebben 
wel 7 of 8 koks nodig!” 
Omdat Mao Man Ye 25 jaar 
geleden zijn loopbaan is gestart 
als kok, springt hij af en toe bij. 
Ook Li Feng moet met enige 
regelmaat de handen uit de 
mouwen steken in de keuken 
wanneer het extra druk is. Dit 
doet zij graag, omdat zij dan 
nog beter het restaurant en de 
keuken leert kennen. “Het is 
leuk om te doen en dan kan ik 
beter aan tafel vertellen wat in 
het eten zit”. 
Het team werkt hard om het de 
klanten naar de zin te maken. 
Mao Man Ye vertelt trots: “Gis-
teren belde een fabriek. Wilden 
om 12 uur eten. Ik heb toen 
de kok gebeld en we hebben 
samen eten gemaakt en toen 
gebracht.” 

Nieuwe trends
Plannen om de opzet van het 
restaurant en de menukaart te 
veranderen hebben Li Feng en 
Mao Man niet. “Mensen komen 
speciaal naar ons voor de echte 
Aziatische gerechten. Er zijn 
niet zo veel echte Chinese of 
Japanse restaurants meer.” 
Aziatische gasten bij bedrijven 
of scholen in de omgeving van 
Tilburg kiezen voor I-Pin-Ke 

Li Feng en Mao Man Ye zijn de nieuwe eigenaren van I-Pin-Ke.            Foto: Joep Eijkens   >
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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

Bel voor een
kennismakings-aanBieding!

013 - 544 25 13

vanwege de speciale gerechten. 
Aan nieuwe trends zoals wok-
ken of sushi doen ze niet mee. 
“Mensen komen om te zitten en 
goede gerechten te eten. Ze wil-
len dat het eten aan tafel wordt 
gebracht.” En voor Aziatische 
mensen zijn “sushi hapjes, geen 
echte maaltijd. Hier komen ze 
voor Aziatische gerechten.”

Fijn in de buurt
En wat vinden de nieuwe 
eigenaren van de buurt? “Ja, 
heel erg leuk!” Li Feng is eerlijk: 
“Ik ken de buurt nog niet goed, 
maar vind de mensen erg 
aardig.” Enige minpunt van de 
buurt is dat het parkeren soms 
wel een probleem is (net als in 
de hele wijk, red.), maar meestal 
gaat het allemaal net goed. De 
wijkkrant hebben ze wel eens 
gezien, maar beloven ze nu 
zeker te gaan lezen. Ze hopen 
natuurlijk dat iedereen uit de 
bomenbuurt eens komt kijken, 
eten komt afhalen of natuurlijk 
komt eten. 

Tekst: Marleen van de Wiel Het interieur van het restaurant heeft een drastische opfrisbeurt gekregen          Foto: Joep Eijkens
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Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Bezoekadres: Wijkcentrum In de Boomtak

Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058 
E-mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl

Nieuws van het Sociaal Centrum

De wekelijkse wandeling
Sinds enige tijd verzamelt zich iedere dinsdag om 10.30 uur een 
groepje fanatieke wandelaars, deels mannen en deels vrouwen, bij 
wijkcentrum In de Boomtak. Onder aanvoering van Rieki lopen zij 
een ronde door en in de omgeving van de wijk, zo ongeveer een 
kilometer of 4, of 5, als dat lukt. Elkaar stimulerend, maar vooral ook 
volop kletsend, trotseren zij zelfs regen en wind; het is een vast we-
kelijks moment van ontmoeting en beweging geworden, waar allen 
van genieten! Elke keer wordt een ander stukje Tilburg aangedaan. 
De wensen van de wandelaars worden uiteraard meegenomen in 
de route! Na afloop is er welverdiende koffie bij In de Boomtak, en 
ook dan wordt er volop doorgebabbeld!
Wilt u zich ook aansluiten bij deze wandelgroep, of wilt u het een 
keer uitproberen, dan kunt u zich gewoon op dinsdag tegen 10.30 
uur in wijkcentrum In de Boomtak melden. Deelname is gratis. U 
wordt door Rieki ontvangen, u bent hartelijk welkom! 
Wanneer u vragen hebt, bijvoorbeeld of de afstand voor u wel 
passend is, ook dan kunt u even langskomen. In overleg is er mis-
schien wel van alles mogelijk! Boven zie u onze gegevens.
Let op: In de kerstvakantie komen we niet bij elkaar, op 15 decem-
ber is de laatste keer van dit jaar. In het nieuwe jaar 2016 starten 
we weer op 12 januari.

Vraag en Aanbod
Het Sociaal Centrum wil mensen met een hulpvraag verbinden met 
mensen die een hulp aanbieden. Daarom heeft het Sociaal Cen-
trum een bestand met mensen die zich daar in het verleden voor 
op hebben gegeven. Wellicht hoort u daar ook bij. Wij zijn op dit 
moment volop bezig om dit bestand te actualiseren, en wij benade-
ren de mensen die in dit bestand te vinden zijn. Wanneer wij ons 
bestand van vraag en aanbod uit kunnen breiden, kunnen we ook 
snel schakelen wanneer een hulpvraag wordt gesteld.

Wilt u iets voor een ander betekenen?
Ook in deze wijkkrant stellen wij weer de vraag of u iets voor een 
ander wilt betekenen. Hebt u misschien zelf hulp nodig? Of hebt u 
een leuk idee waarmee wij als wijkbewonders meer met elkaar in 
contact komen? Meld u zich dan bij het Sociaal Centrum.
Nieuwe initiatieven, nieuwe ontmoetingen, nieuwe ideeën, iedereen 
is welkom om mee te denken en mee te doen! Wij komen graag in 
contact met mensen die een beetje tijd en energie hebben om mee 
te helpen!
Voor hulpvragen en/ of hulpaanbod kunt u mailen met sociaalcen-
trum@indeboomtak.nl. Op woensdag tussen ongeveer 10.00 en 
14.30 uur zijn er altijd mensen van het Sociaal Centrum in wijkcen-
trum In de Boomtak aanwezig. Dan bent u van harte welkom om 
even binnen te lopen. Op andere momenten kunt u aan de mede-
werker van In de Boomtak een formuliertje vragen waarop u uw 
vraag of opmerking kunt aangeven. Wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met u op.

Creamiddag
Knutselaars opgelet! 
Houd je van knutselen en vind je het leuk om dingen te maken? 
Dan is de Creamiddag echt iets voor jou! Het Sociaal Centrum biedt 
je de ruimte om te experimenteren en je creativiteit te vergroten 
door te werken met diverse materialen. Tijdens zo’n middag wordt 
er op allerlei manieren, zittend aan een gezellige grote tafel, ge-
knutseld. Je hoeft geen creativitief genie te zijn, om een gezellige 
middag te hebben. Onze vrijwilligster Gerda helpt je graag.
De vorige Creamiddag zijn we aan de slag gegaan romdom het 
thema Kerst. Het was een gezellige knutselmiddag waarbij vijf 
vrouwen uit de wijk van oude flessen en potjes nieuwe decoraties 
gemaakt hebben met waxinelichtjes. Het was een sfeervolle middag 
waar veel creativiteit naar boven is gekomen.

De volgende creatieve middag is op donderdag 28 januari 2016. Wil 
je hierbij zijn? Meld je dan hiervoor aan door te mailen naar:
sociaalcentrum@indeboomtak.nl

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

Voor vragen of nieuwe activiteiten bent u 
altijd welkom!

Impressie van de creamiddag, een groot succes en hele mooie creaties!
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22 november was een geslaagde culturele dag
Op 22 november vond de culturele dag van het Sociaal 
Centrum plaats met eerst een wijkwandeling en daarna 
de literaire middag. Hieronder een verslag van de activi-
teiten.
Wandeling
We hadden de weergoden 
mee op 22 november! Het was 
droog, redelijk warm en vooral 
zonnig gedurende de gehele 
tocht! Ruim 30 mensen liepen 
mee, waarvan een vijftiental ook 
daadwerkelijk uit de bomenbuurt 
kwam. We hebben de eigen wijk 
belopen, maar daarnaast ook 
de aangrenzende wijk centrum-
west en een stukje Bredaseweg 
en omgeving aangedaan; dit om 
de begrenzing van de bomen-
buurt aan te geven. Naast het 
wandelen en vooral inzicht op 
fotografische plekken zoals ver-
dwenen muur-reclames van het 
begin van de 20e eeuw, lag het 
accent op zogenaamde gaten of 
hiaten die door bouwsloperijen 
zijn ontstaan... De bomenbuurt 
is natuurlijk ook bekend van-
wege het rode fietspad van de 
vorige eeuw. 
Het zogenaamde Hall of Fame-
terrein valt naar de mening 
van de rondleider op door het 
gebrek aan beleid. Er had ook 
een tijdelijke groen- of tuin-
voorziening aangelegd kunnen 
worden, al was het maar om te 
voorkomen dat het terrein braak 
bleef liggen of een parkeergri-
bus werd... Ook in het aangren-
zende Centrum-West verdwijnen 
tijdelijke voorzieningen, zoals de 

Stadstuin en het oude school-
gebouw van de Centrumschool, 
overgeleverd aan de planoloog. 
Het Burgerijpad gaat ook stevig 
aangepakt worden; Platwalserij? 
Jammer! Verder zagen we al-
lemaal oude teksten op de muur 
die nog herinneren aan een oud 
Tilburgs verleden....
Mooie plekken zijn er achter het 
voormalig klooster van de Rooi 
Harten, het inmiddels in gebruik 
genomen bijbehorend stads-
parkje en de Rooie Biet, een 
stadstuin-initiatief opgezet door 
buurtbewoners, in de voorma-
lige kloostertuin. 

Bij terugkomst in het wijkcen-
trum werd nog ruimschoots 
gebruik gemaakt van de ‘Rare 
Boekjes-tafel’ met foto’s van met 
name de Noordhoekse kerk en 
het Kerkhof. De sfeer nodigde 
veel lopers uit om nog na te blij-
ven en van een drankje en een 
broodje kroket te genieten! Het 
feit dat veel mensen vragen ble-
ven stellen geeft wel aan dat er 
snel een volgende winterwande-
ling georganiseerd zou kunnen 
worden! De rondleider doet de 
suggestie om daarna een kop 
snert te serveren! 

Met groet van de wandelaar/
rondleider, Joop

Joop heeft ons een zeer boei-
ende en onderhoudende rond-
leiding gegeven door de buurt, 
waarbij enkele culturele parel-
tjes voorbij kwamen; daarnaast 
had hij echter ook een kritische 
noot! Wij zijn hem hiervoor zeer 
erkentelijk. 

Literaire activiteiten
De tweede literaire middag van 
het Sociaal Centrum was, on-
danks dat Leo Fijen helaas om 
gezondheidsredenen verstek 
moest laten gaan, wederom 
zeer geslaagd. Met Leo Fijen 
zijn op dit moment gesprekken 
gaande om zijn lezing over twee 
maanden alsnog te laten plaats-
vinden, maar meer daarover in 
de volgende wijkkrant.

Binnen het wijkcentrum zelf was 
een prachtige fototentoonstelling 
van de fotografiecursus binnen 
In de Boomtak, de foto-inspira-

tiegroep, waar door velen ook 
zeer enthousiast op gereageerd 
werd.
Wij kijken daarom dan ook met 
veel genoegen op deze dag 
terug!
Het is ons ook opgevallen dat 
steeds meer mensen gebruik 
maken van de boekenkast waar-
uit naar believen geleend kan 
worden; ook dat doet ons zeer 
veel deugd, want wat is in deze 
koude tijd nou warmer gezel-
schap dan een goed boek? Dus 
loopt u eens binnen om te kijken 
of er iets voor u tussen staat.

Over twee maanden is de vol-
gende activiteit van het literair 
café, waarschijnlijk met de le-
zing van Leo Fijen. Wij hopen u 
wederom hierbij in groten getale 
te begroeten.
Wij wensen u zeer fijne feestda-
gen toe en hopen u over twee 
maanden (weer) te zien!

Op 13 januari starten de groepslessen
Heeft u klachten of wilt u klachten aan het bewegingsapparaat 

voorkomen? Schrijf je dan nu in voor een GRATIS PROEFLES.
Lessen vinden plaats op woensdagochtend en donderdagavond.

Voor meer informatie neem contact op met: Renate Gallé
Tel: 06-23419136, website:www.andersinbeweging.nl

Nieuw in Tilburg

Voor iedereen die klachten of 
aandoeningen van het 

steun- en bewegingsapparaat 
wil verminderen.Noordhoekring 328,  Tilburg



De Noordhoek14

Tonpraot Akkedemie
Waar heb je het nu weer over, 
wat is dat? 
In het liedje zingt Gerard Cox: 
‘Je hebt er maanden lang naar 
uit gekeken, en eindelijk daar is 
ie dan.’ Hij zingt hier over de zo-
mer. Maar bij mij is dat anders, 
want ik kijk het hele jaar uit naar 
carnaval. Vroeger dacht ik al-
leen maar aan wagens bouwen. 
Maar je wordt ouder en nu ben 
ik meer geïnteresseerd in ton-
praten. In een ver verleden heb 
ik dat ook wel eens geprobeerd, 
maar helaas ik kwam tot de ont-
dekking dat ik de gave van het 
humoristische woord niet bezit. 
Dus je pakt je verlies en gaat 
iets anders doen, klaar. 
Maar de tijd staat niet stil, en 
zaken veranderen. Want op 
donderdag 19 november was 
het weer zover: tonpraten In 
de Boomtak. Het was druk en 
gezellig, en al die semiprofs 
kwamen weer voorbij. Geweldig 
die mannen en vrouwen doen 

het al jaren, en de lachsalvo`s 
klateren weer door de zaal. 
Ik weet ook wel: de ene is wat 
beter dan de andere, en het 
heeft er natuurlijk ook mee te 
maken wie je wel heel aardig 
vindt, in mijn geval vrouwen 
natuurlijk, maar dat terzijde. 
Maar om aan te geven hoe 
moeilijk dat het is: deze mensen 
zijn het hele jaar met hun buut 
bezig. Ze doen niets anders 
dan polijsten en schaven om 
het allemaal nog mooier en 
nog lolliger te maken. En het 
is natuurlijk heel fijn dat zij dat 
nu doen. Maar ook voor deze 
generatie komt een moment om 
afscheid te nemen, en dan moet 
er wel nieuw bloed klaar staan. 
En nu komt dus de Tonpraot 
Akkedemie in beeld. Ze doen dit 
al jaren: mensen helpen om het 
vak van tonprater onder de knie 
te krijgen. En vroeger gebeurde 
dat in de Nieuwe Koninklijke 
Harmonie, maar dit jaar heb-

ben ze voor het eerst onderdak 
gevonden bij ons in wijkcentrum 
In de boomtak. En zoals u al in 
het stukje hebt kunnen lezen: 
donderdag was het veur de 
grote, ge wit wel, die echte goei. 
Mar `n vrijdag vur de klein jong 
en ze din het verrekes goed 
maag ik wel zegge. Nie dè ’k er 
nou verstaand van he, mar ik 
von het heeel leuk de wel de. 
Zo dat was mijn dialectische 
bijdrage. 
Ik zal eerst eens wat mensen 
in het zonnetje zetten die dit 
allemaal mogelijk maken. Eerst 
is daar Harrie de Jong. Hij is 
als lid van carnavalsverenging 
De Fènpruuvers samen met 
Carnavalsstichting Tilburg en 
Stichting Tilburgse Taol al vele 
jaren verbonden aan het tonpra-
ten binnen Tilburg. Dan hebben 
we ook nog Kees Mallens. Hij is 
de woordkunstenaar. Hij schrijft 
teksten, maar corrigeert ook 
andermans werk en geeft goede 
raad waar hij kan. Maar bovenal 
geeft hij mensen zelfvertrouwen 
om door te gaan, ook al menen 

ze soms zelf dat het niet zo 
goed gaat. Petje af, Kees. 
En dan hebben we ook nog een 
vrouw - en wat voor een vrouw. 
Ze helpt de cursisten met hun 
voorkomen en uitstraling naar 
het publiek toe. Ze heet: Elize 
Jorritsma. Ze is de dramaturg. 
En naar mijn mening hebben ze 
dit jaar weer goed werk gedaan. 
Het zag er goed uit en de deel-
nemers deden allemaal gewel-
dig hun best. Er werd regelmatig 
veel gelachen. Maar bovenal: ze 
hebben voor een zaal gestaan! 
En daar gaat het om. Het is 
voor hen nu zaak om door te 
pakken. Ze hebben de basis-
principes geleerd en nu moeten 
ze, net als die ouderen die op 
de tonpraatavond optraden, 
polijsten en schaven het hele 
jaar door. En ik weet zeker, als 
ze dat doen, dan worden ze net 
zo goed. Er waren er een paar 
bij die al aardig in de richting 
kwamen. Zo! Van deze plaats af 
veel succes in de toekomst en ik 
hoop jullie nog eens te zien 
Groeten, Hein Staps.

Kinderdisco in 2016
Elke tweede vrijdag van de maand is het voor een flink aantal 
kinderen genieten geblazen tijdens de kinderdisco in ons buurt-
huis In de Boomtak. De kinderdisco is bedoeld voor kinderen van 
7 t/m 13 jaar en wordt gehouden van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Ook in het nieuwe jaar gaan we daar natuurlijk gezellig mee door.

Vul dus de volgende data in op je nieuwe kalender voor het ko-
mende halfjaar:
vrijdag 8 januari – vrijdag 12 februari – vrijdag 11 maart 
– vrijdag 8 april – vrijdag 13 mei – vrijdag 10 juni
Wij hopen dan weer veel kinderen een prettige avond te bezor-
gen met de té gekke muziek van onze dj’s Rens en Dennis.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en tot 8 januari.
De disco-groep: Anja,Carmen, Dennis, Els, Rens, Wesley en Ton
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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

Wandelen door de Noordhoek: de Grote Eik
Hoe is dat nou wonen in een flat? Wat zijn de voordelen 
en nadelen? Hein Staps ging op onderzoek uit in de Gro-
te Eik, de grote seniorenflat aan de Hart van Brabantlaan.

Voor veel mensen is het fijn om 
gelijkvloers te wonen. Het is ge-
makkelijk, je hoeft geen trappen 
meer te lopen, en je hebt alles 
bij de hand. Misschien heb je 
een fijn balkon, om in de zomer 
lekker in de zon te zitten. En er 
is geen tuin meer die je bij moet 
houden. Zijn er nadelen? Vast 
wel, maar die weet ik zo een-
twee-drie niet te noemen. Maar 
ik woon ook niet in een flat.
Maar hoe kom ik nu op dit 
verhaal? Wel, ik heb mensen 
leren kennen die dus wel in zo`n 
flat wonen, en ik mocht met 
hen een praatje komen maken. 
Wie die mensen zijn? Dat zijn 
mensen van de bewonerscom-
missie van de Grote Eik, u weet 
wel, die grote flat op de hoek 
van de Hart van Brabantlaan en 
de Ringbaan West tegenover 
Westpoint. Ik mocht langsko-
men, dus afspraak gemaakt. 
Gezellige mensen, lekker kopje 
koffie erbij.

Eerste vraag: wat doet een 
bewonerscommissie? 
Teveel om op te noemen, maar 
ik ga het proberen. In 2012 wa-
ren er flatbewoners die meen-
den dat het allemaal wel iets 
anders kon. 
Zoals? 
Nou, het contact onderling en 
ook de samenwerking met de 
woningbouwverenging kon wel 
wat beter. Er was op dat mo-
ment wel een huismeester en 
dat ging ook wel goed, maar zij 
vonden dat het beter kon. Dus 
ze staken de koppen bij elkaar 
en ginger er iets mee doen. De 
huismeester zag er wel heil in 
en ook TBV Wonen zag het 
wel zitten. Wat moest er eerst 
gebeuren? Eerst moest de 
bewonerscommissie erachter 
komen wat de bewoners wilden. 
Ze maakten een vragenlijst voor 
alle bewoners en iedereen kan 
daarin zijn mening geven over 
zaken betreffende de flat. Daar 

kwam een algemeen beeld uit 
en dus kon de commissie daar-
mee aan de slag. Maar de com-
missie had natuurlijk wel geld 
nodig. Daar heeft TBV Wonen 
toen voor gezorgd. 
Geweldig, eerste hindernis ge-
nomen. Maar nu verder. Wat is 
in de flat het belangrijkste? 
Het gebouw moest er goed 
uitzien en het moest veilig zijn. 
Geen probleem. TBV Wonen 
loste dit meteen tot ieders tevre-
denheid op. In geen tijd werd de 
klus geklaard. 
Ik heb er weinig verstand van, 
maar het ziet er mooi uit. 
En de kleine dingen die in huis 
voorkomen kan de bewoners-
commissie meestal ook wel op 
lossen.
Wat doen jullie nog meer? 
Wat heel belangrijk is en was, 
is dat iedereen het gevoel moet 
hebben dat hij of zij gehoord 
wordt en serieus word genomen 
en dat naar hen word geluisterd. 
Dat lukt heel goed, want TBV 
Wonen heeft een woonconsu-
lente waar je als de bewoners 
contact mee kunnen opnemen. 

Zij kan de meeste problemen 
goed op te lossen. En daar is 
iedereen heel blij mee. 
Mooi dat het goed gaat, maar er 
is vast meer wat jullie doen. En 
dan komt het...
We blijven mensen, hè. Ja ja, 
in augustus, dán is het te doen. 
Dan komt de hele club bij elkaar 
voor een gezellig samenzijn, 
met een hapje en een drankje 
en een lekker stukje muziek. 
Wat wil je nog meer? Je praat 
lekker met elkaar je leert elkaar 
beter kennen en ook wel beter 
begrijpen. En daar is het alle-
maal om begonnen. 
Wonen er alleen maar ouderen 
in de flat?
Nee hoor, er wonen gelukkig 
ook jongere mensen van 50+. 
Dat is natuurlijk wel fijn, want 
anders wordt het al snel meer 
een bejaardenhuis, en daar zijn 
deze bewoners zeker nog niet 
aan toe. 
Zo heren, bedankt voor de leuke 
ontvangst en wie weet kom ik 
hier ooit ook wel wonen. 
Ja hoor, dan gaan wij wel ver-
huizen.    Hein Staps

Hallo, hoe was het gisteren-
avond? 
Heel leuk. Zo gezellig, heel de 
bubs weer bij elkaar. 
Ja, zo gaat dat. De kinderen 
vliegen uit en wij blijven achter. 
Ik weet er alles van. Maar het 
mooie is: ze komen - hoe ver 
dat ze ook wonen - graag weer 
naar huis. En dat vinden wij fijn. 
Zeker. En nu er kleinkinderen bij  
zijn, maakt dat deze dagen nog 
veel leuker. 
Dat is zo. Maar hoe lang nog? 
Dat weet ik ook niet. Weet je wat 
het is? De kleinkinderen wor-
den groot, dan gaan ze naar de 
middelbare school en gaan hun 
eigen leven leiden. 
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Zeker, en zo moet het ook. Op 
een gegeven moment hebben 
ook wij dat gedaan. En zo hoort 
het ook.
Zoals meestal moet ik je weer 
gelijk geven, maar dat neemt 
niet weg dat ik ze wel iedere 
dag mis.
Zo denken mijn vrouw en ik er 
ook over. Maar we moeten er 
vrede mee hebben dat het leven 
wel door gaat voor hen, ook 
zonder dat wij op hun lip zitten. 
Weet je wat ik het meest jammer 
vind? 
Nou?
Dat ze zo ver weg wonen. 
Ja, dat is wel zo. 
Maar hoe je het ook draait of 

keert, als daar hun werk en 
toekomst ligt, zit er niets anders 
op dan je erbij neerleggen. Het 
is nu eenmaal niet anders. Aan 
de andere kant is het wel beter 
geworden nu. 
Hoe bedoel je? 
Nou, vroeger gingen de men-
sen ook ergens anders wonen 
en werken. Er er was toen nog 
geen computer, dus alles moest 
per brief en in noodgevallen met 
de telefoon. Maar tegenwoordig 
kun je via de computer berichten 
versturen met e-mail. Op skype 
kun je zelfs een op een met 
elkaar praten. Wat wil je nog 
meer?
Ja, mooi.
Hee, ik ben er ook heel blij mee, 
maar ik zie ze vooral ook heel 

graag in levenden lijve. 
Ja man, je kan nu eenmaal niet 
alles hebben in het leven. 
Nee, dat weet ik ook wel, maar 
ik mag het toch wel jammer 
vinden. Of niet dan? 
Jij mag alles vinden. Maar dat 
verandert niets aan het feit dat 
je het ermee moet doen. Het is 
nu eenmaal niet anders al zou-
den wij dat graag willen. 
Weet ik, weet ik, maar ik vind 
het toch jammer!! 
Het is al goed jong. Daar komen 
de meiden al aan. Laten we 
maar koffie gaan drinken. 
Doen we en we hebben het er 
nog wel over. 
Zeker maar dan ‘n andere keer. 
   
Wortel 
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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. 

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

 

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

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


