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Al bijna vijftig ideeën voor VGL-terrein ingebracht
Het borrelt en bruist van de ideeën voor de invulling van 
het Van Gend & Loosterrein. Dat bleek overduidelijk op 
de inspiratiebijeenkomst 18 februari in het Soul Café. In 
totaal zijn er al bijna vijftig plannen ingediend.

Alle planindieners waren half 
februari uitgenodigd voor deze 
inspiratiesessie, waar het uitwis-
selen van ideeën centraal stond. 
Op een creatieve manier werden 
de deelnemers in kleine groe-
pen gedeeld. Uitdrukkelijk doel 
van de bijeenkomst was ook 

dat individuele plannenmakers 
elkaar beter leerden kennen. De 
omvang van het terrein tussen 
het spoor en Hazelaarstraat is 
meer dan groot genoeg voor 
meerdere plannen naast elkaar.
Voorwaarden voor invulling van 
het terrein zijn dat het terrein 

verschillende functies krijgt: een 
vrijetijdsfunctie (leisure), groen 
en beweging. 
Tijdens de sessie bleek dat een 
link met de historie van het ge-
bied ook hoog op de verlanglijst 
staat. Dit resulteerde in voorstel-
len variërend van een verticale 
treinwagon waar een klimtoren 
in gemaakt kan worden, tot 
verwijzingen naar de Kessels-
fabriek, waar decennialang mu-
ziekinstrumenten zijn gemaakt. 

Deze fabriek stond vroeger op 
het terrein. Tot 1 april kunnen 
nog plannen worden ingediend. 
Het regieteam, dat onafhanke-
lijk van de gemeente opereert, 
maakt uiteindelijk een keuze 
uit alle plannen. Maar tot deze 
gerealiseerd kunnen worden, 
is ook komende zomer weer 
ruimte voor tijdelijke evene-
menten op het terrein zoals de 
Stadscamping. 
Meer info: www.tilburgaanzet.nl  

De bijna honderd bezoekers van de de inspiratiesessie voor het VGL-terrein brachten veel creativiteit in.             Foto’s: Gemeente Tilburg

De redactie wenst iedereen een vrolijk Pasen!
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Agenda In De Boomtak voor de maand, wat is er elke dag te doen:

Adres:  Boomstraat 81
  5038 GP Tilburg

Telefoon: 013-5430920

	 	 Maandag
10.00 – 13.00: PC-Consult
14.00 – 15.30: Vrouwenyoga / gym 60+
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
09.30 – 10.30: Yoga
13.00 – 17.00: PC-ReStart
14.00 – 15.00: Moedergym
19.30 – 21.30: Kunstclub (even weken)
20.00 – 23.30: Biljartvereniging De Boomtak
20.00 – 22.00: Bestuur Noordhoek 
  (2e dinsdag van de maand)
20.00 – 22.00: Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)
20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 – 22.30: Schilderclub De Boomtak
  Woensdag
10.00 – 13.00: Sociaal Centrum
09.30 – 10.45: Yoga
13.00 – 17.00: PC-ReStart
13.00 – 17.00:  Biljartvereniging Boomstraat 81
12.30 – 14.00: Volksdansen
19.30 – 22.30: Darten 
19.30 – 21.00: Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
20.30 – 22.30: Blaasband Efkes Wóchte
21.00 – 22.30: Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

  Donderdag
09.30 – 10.45: 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 vd maand)
13.30 – 14.30: Contour de Twern, Ouderenadviseur
14.30 – 16.30: Spelletjesmiddag
20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 – 23.00: Café Francais (1e donderdag v/d maand)
20.00 – 24.00: Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
21.00 – 23.00: Tafeltennis
  Vrijdag
13.30 – 16.00: Koersbal
14.00 – 16.00: Handwerkmiddag
18.30 – 20.00: Streetdance
19.00 – 21.00: Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
20.00 – 23.00: Lets Café De Kring (1e vrijdag van de maand)
20.00 – 23.00: Tienerdisco (4e vrijdag van de maand)
20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse
20.30 – 22.00: Saxofoonkwartet Tango & Zo

   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)

Openingstijden:   maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 24.00 uur

Dagelijkse activiteiten:  kinderdagverblijf De Kleine Boom en elke morgen Prikpost Diagnostiek Brabant

Wijkcentrum In De Boomtak 
Website: www.indeboomtak.nl
  www.deboomtak.nl
E-mail:  info@indeboomtak.nl 
  office@indeboomtak.nl
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In de vorige uitgave van de wijkkrant deden wij een oproep namens wijkbewoners om problemen met het oversteken van de 
Hart van Brabantlaan te melden bij de gemeente. De gemeente geeft in dit artikel een reactie op die oproep.

Informatie over groen licht voor voetgangers
De gemeente Tilburg krijgt vaak de vraag waarom het 
voetgangersverkeerslicht niet langer op groen blijft, zo-
dat mensen in een keer de oversteek kunnen maken. Om 
deze vraag te beantwoorden, is het nodig om wat meer 
uitleg geven over de werking van de verkeerslichtenrege-
ling.
Werking verkeerslichten
Na een druk op de knop gaat 
het voetgangerslicht na enige 
tijd op groen (ga lopen). Het licht 
blijft gedurende een vaste tijd 
groen. Daarna gaat het voetgan-
gerslicht knipperen. Dit noemen 
wij de geel- of groenknippertijd. 
Ook dit is een vast ingestelde 
tijd. Tijdens de groenknippertijd 
mag u in principe nog aan de 
oversteek beginnen. Hiermee 
wordt echter aangegeven dat 
spoedig het rode licht volgt. Na 
de groenknippertijd gaat het 
voetgangerslicht op rood. Als 

het licht rood is, gaat de ont-
ruimingstijd lopen. Deze tijd is 
afhankelijk van de lengte van 
de oversteek. Binnen de ontrui-
mingstijd kan de voetganger zijn 
oversteek veilig afmaken. Pas 
als de hele ontruimingstijd voor-
bij is, krijgt het overige verkeer 
groen.

Waarom kan het licht niet 
langer groen blijven?
Ook als het voetgangerslicht 
langer op groen staat, zijn er 
mensen die de oversteek niet 
in een keer kunnen maken. 

Daarnaast moet het overige 
verkeer langer wachten. De 
ervaring leert dat automobilisten 
en fietsers dan geneigd zijn door 
rood licht te rijden. Door alle ver-
keersstromen zo goed mogelijk 
op elkaar aan te sluiten wordt dit 
voorkomen en levert het minder 
ergernis en tijdverlies op.

Oversteken op de Hart van 
Brabantlaan
De Hart van Brabantlaan is een 
van de belangrijkste invalswe-
gen van het centrum. Vorig jaar 
is deze weg opnieuw ingericht 
en is er een groene golf in-
gesteld voor het autoverkeer. 
Dit heeft ook gevolgen gehad 
voor de oversteektijden voor 
voetgangers. Het uitgangspunt 
blijft dat oversteken altijd veilig 
moet zijn. Momenteel wordt de 

nieuwe inrichting van de Hart 
van Brabantlaan geëvalueerd. 
Het oversteken is als extra 
aandachtspunt meegenomen. 
Zijn de oversteektijden te kort? 
Waar steken de voetgangers 
over? Wanneer wordt er overge-
stoken? 
Dit geeft een goed beeld van de 
problematiek en biedt de mo-
gelijkheid een passende oplos-
sing te vinden. De resultaten en 
aanbevelingen worden in maart 
verwacht. 

Hebt u nog vragen?
Mocht u nog vragen of opmer-
kingen hebben, dan kunt u dit 
melden via:
www.tilburg.nl/melden, 
de BuitenBeter-app (gratis te 
downloaden) en via telefoon-
nummer 14 013 (lokaal tarief). 
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        Hein Staps, Wil Verheggen,   
        Frank Vermeulen.
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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: donderdag 7 april

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

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!

Werken aan billen en conditie in Kromhoutpark

‘Een bootcamp is een spiervers-
terkende trainingsmethode, uit-
gevoerd in teamverband onder 
professionele begeleiding van 
een fitnessinstructeur,’ zo meldt 
Wikipedia. Meestal wordt er in 
de open lucht getraind, bijvoor-
beeld in een park.
Ook in het Kromhoutpark kom je 
met enige regelmaat bootcamp-
groepen tegen. Eén van die 
groepen is speciaal gericht op 
vrouwen en staat onder leiding 
van Brehua Akuoko Maclean 
(24). De instructeur is er aan het 
einde van zijn opleiding aan de 
Fontys Sporthogeschool mee 

gestart, zo vertelt hij. En wel 
onder de grappige, ietwat on-
deugend klinkende naam BAM’s 
BootyCamp. BAM slaat op de 
initialen van de instructeur. En 
booty is in het Engels straattaal 
voor billen. En daar draait het 
ondermeer om. Of om met Bre-
hua te spreken: ‘Door de focus 
op billen, benen en buik wordt 
er een vrouwelijk tintje gegeven 
aan de training.’ Zo te zien had-
den de meiden er plezier in.
Voor nadere informatie: 
bamsbootycamp@gmail.com

Foto en tekst: Joep Eijkens
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Uitvaar tbegele id ing

  Harriet van der Vleuten  Harriet van der Vleuten  Harriet van der Vleuten
  Iedere uitvaart
        bijzonder

persoonlijk, betrokken, integer

Harriet van der Vleuten 
Lian van Meel &
      Anne Penners

∙  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 Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

De direct omwonenden van het 
parkje hebben eind februari 
een informatiebrief ontvangen 
van de gemeente. Hierin legt 
de gemeente uit dat de vijver in 
het park onderdeel is van het 
schoon regenwatersysteem van 
de woningen in de omgeving. 
Dit regenwater stroomt onder 
andere vanaf de daken van de 
woningen via een apart rioolsy-
steem naar de vijver. 
Op dit moment kan de vijver dit 
regenwater niet aan, waardoor 
de omgeving soms een mod-
derpoel is. Het groen rondom 
de vijver is belangrijk voor de 
stadsecologie. De gemeente wil 

het groen behouden en op een 
paar punten verbeteren. 

De gemeente kondigt de vol-
gende werkzaamheden aan: 
- De huidige vijver wordt afge-
graven en er wordt een niet-wa-
terdoorlatende bodem aange-
legd; 
- Er wordt een struinpad aange-
legd rondom de nieuwe vijver; 
- Een aantal bomen en een deel 
van een klein bosje worden 
verwijderd; 
- Er worden twee fladderiepen, 
een paardenkastanje en nieuwe 
bebossing van wilgen en essen 
aangelegd; 

- De karakteristieke gele poort 
krijgt een opknapbeurt; 
- Op het grasveld komen houten 
palen te staan, die te gebruiken 

Het Regenboogpark wordt onder handen genomen. De 
gemeente gaat aan de slag met de vijver, het onderhoud 
van het groen, de gele poort krijgt een lik verf en ook het 
grasveldje in het park gaat er beter uit zien.

Flinke opknapbeurt voor Regenboogpark

zijn als doel voor balsporten. 
Het onderhoud duurt ongeveer 
3 à 4 weken. Het park is in deze 
periode niet toegankelijk. 

Plannen voor appartementen aan de Bredaseweg
Het is niet bepaald een fraai 
stuk in onze wijk: de leeg-
staande garage Rentmeester 
aan de Bredaseweg. Maar deze 
troosteloze aanblik zal niet lang 
meer duren. Binnenkort wordt 
het pand gesloopt en verrijzen 
er appartementen.
 De gemeente meldt dat er een 
verzoek is ingediend om het be-
stemmingsplan te wijzigen. Dit 
is een voorwaarde om woningen 
te kunnen bouwen op het ter-
rein. Gedetailleerde plannen van 
de nieuwbouw zijn nog niet be-
kend. We kunnen dus nog niet 
melden hoe de nieuwbouw er 
uit gaat zien. Via de website van 

de gemeente is op te vragen 
wat de status is van het nieuwe 
bestemmingsplan. 
(www.tilburg.nl en zoekterm: 
bestemmingsplan).  

Goede bekende
Rentmeester Autobanden 
was een goede bekende in de 
Noordhoek. Sinds 1995 zat 
het bedrijf op de locatie aan de 
Bredaseweg. Hiervoor was het 
bedrijf gevestigd aan de Regen-
boogstraat, ook in onze wijk.    
Inmiddels is Rentmeester 
neergestreken aan de Lizzy van 
Dorpweg op bedrijventerrein De 
Katsbogten.  Foto: Joep Eijkens
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Komt  er nu wel of geen trapveldje in de wijk?
Zoals u hebt kunnen lezen in deze krant zal het trapveldje 
op de hoek van de St. Ceciliastraat en de Elzenstraat 
waarschijnlijk verdwijnen als het nieuwe wijkje Vormen-
rijk gebouwd gaat worden op die plek. Maar het dringen-
de verzoek vanuit de wijk is duidelijk: een trapveldje met 
twee doeltjes moet blijven. We willen dat alle kinderen in 
onze wijk een plek hebben om naartoe te gaan, ongeacht 
hun leeftijd. Juist jonge kinderen in de leeftijd van 6 tot 
12 jaar trappen regelmatig een balletje op het Fraters-
veldje. Die faciliteit willen we behouden. 

Het veldje wordt gebruikt door 
jongens en meiden voorname-
lijk in de leeftijd van 6 tot 12 
jaar. We vragen behoud van 
deze faciliteit voor de kinderen 
die wonen in de wijk, maar ook 
voor de kinderen van elders die 
dagelijks in de wijk te vinden 
zijn: wanneer zij met vriend-
jes blijven spelen, op de BSO 
verblijven of bij opa en oma zijn. 
De speelgelegenheid op het Lin-
depleintje of in de Kloostertuin is 
niet geschikt om een balletje te 
trappen. 

Bezwaar
Bij de bestemmingsplanwijziging 
voor het Vormenterrein heeft 
de wijk geen bezwaar gemaakt, 
omdat er op dat moment een 
toezegging was dat er een veld-
je in de plannen zou terugkeren. 
Een op gang gekomen handte-
keningenactie werd gestaakt, 
omdat in oktober 2015 het col-
lege van B enW antwoordde op 
vragen van het CDA: 
“Het college is van mening 
dat een speelveldje zoals het 
huidige veld aan de St. Cecilias-
taat/Elzenstraat uitstekend past 
in de Bomenbuurt.” 

Ook stelt het college “...dat het 
oversteken van de Hart van Bra-
bantlaan voor de veelal jonge 
kinderen niet nodig zal zijn, om-
dat er een speelveldje blijft op 
de locatie Vormenfabriek. Het 
huidig speelveld zal vervangen 
worden door een nieuw speel-
veld op locatie”.

Afmetingen
Hoe groot dit veld zou worden 
was aanvankelijk onduidelijk. 
Maar het feit dat er in ieder 
geval een trapveldje zou blijven, 
stelde de wijkraad enigszins 
gerust. Die geruststelling bleek 
echter van korte duur. Het is 
ondertussen duidelijk dat het 
nieuwe veld kleiner zal wor-
den dan in de huidige situatie. 
De wijkraad hoopt daarbij wel 
op een veldje met fatsoenlijke 
afmetingen, dat wil zeggen: 
minimaal het eerder gecom-
municeerde oppervlak van 250 
vierkante meter. Maar over de 
precieze afmetingen is tot op 
heden nog geen concrete uit-
spraak gedaan. In de voorlaat-
ste tekening van Vormenrijk van 
december 2015 staat duidelijk 
een veldje aangegeven, maar 

op een later gepubliceerde teke-
ning van 28 januari is dit veldje 
verdwenen. 

Reactie wethouder
De wijkraad schreef vervolgens 
een brief aan de wethouder. Op 
26 februari jl. reageerde wethou-
der Berend Vries vervolgens.
Het is in elk geval duidelijk dat 
er een stevige wens voor een 
voetbalveldje is vanuit de wijk. 
De wethouder is van mening 
dat nog onvoldoende is onder-
zocht of er op de locatie van het 
Vormenterrein toch een derge-
lijke faciliteit inpasbaar is. Ook is 
bekend dat er bomen staan die 
behouden moeten worden. 
Om tot een oplossing te komen 
heeft de wethouder nu binnen 
de gemeente de vraag gesteld 
om serieus te onderzoeken of 
het plan van het Vormenterrein-
toch aan te passen is en of een 
dergelijke faciliteit inpasbaar is. 

Veld Odulphuslyceum
De wethouder heeft ook aange-
geven met het Odulphuslyceum 
in gesprek te willen gaan om 
het gebruik van de voetbalvel-
den aan de Laagstraat voor de 
beoogde doelgroep mogelijk te 
maken, als alternatief voor het 
Fratersveld. 

Probleem daarbij is wel dat het 
Odulphus de velden zelf hard 
nodig heeft. Het veld zou daar-
om alleen beschikbaar zijn op 2 
avonden en op zondagochtend. 
Daar hebben onze jongens 
echter niet zo veel aan. Het gaat 
juist om de uren na schooltijd: 
woensdagmiddag en dagelijks 
vanaf 15 uur.
De wijkraad suggereerde 
daarom nog om het Odulphus 
een sportveld te geven aan de 
overzijde van de Noordhoekring, 
om zo capaciteit vrij te maken 
aan de Laagstraat. 

De wijkraad besloot haar brief 
als volgt: “Tot slot laten we 
weten dat we het erg jammer 
vinden dat er tot zo ver in het 
proces steeds de indruk is gege-
ven dat er een voetbalveldje zou 
blijven. We voelen ons aan het 
lijntje gehouden, maar we laten 
dat gevoel nu graag achter ons 
om samen naar een oplossing 
te zoeken.”
Eigenlijk zijn we met zijn allen 
een beetje bedonderd. Het siert 
de wijkraad dat ze dat gevoel 
achter zich wil laten en samen 
wil zoeken naar een oplossing, 
maar het blijft bij mij een nare 
smaak houden. Intussen ga ik 
ervan uit dat een planaanpas-
sing van het Vormenterrein 
mogelijk is.  

Wil Verheggen

De brief van de wijkraad aan 
wethouder de Vries, het college 
en de gemeenteraad is te lezen 
op www.stichtingnoordhoek.nl 

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 velden van 
Odulphus zijn 

helaas 
geen oplossing
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Bouw Vormenrijk gaat pas in 2017 van start

Naar de reden voor het uitstel 
is het gissen, maar vermoe-
delijk heeft het te maken met 
de tegenvallende verkoop. De 
gemeente meldt slechts dat de 

start van de bouw is verlaat. Wel 
zou het kunnen dat ontwikkelaar 
Van de Ven Bouw en Ontwikke-
ling nog dit jaar begint met voor-
bereidende werkzaamheden.  

Tussen Elzenstraat en de Hart 
van Brabantlaan zijn negen bin-
nentuintjes en pleintjes bedacht 
waaromheen verschillende 
woonblokken worden gebouwd. 
Voor de ruim honderd woningen 
komen 160 parkeerplaatsen 
vooral op een parkeerdek. 
Aan de kant van de Hart van 
Brabantlaan verrijst een lang-
gerekt blok met commerciële 
functies. Hiervoor is 1.300 m2 

gereserveerd. De ruimte is 
bedoeld voor eerstelijns zorg, 
bijvoorbeeld een tandarts, fysio-
therapie, apotheek of huisarts. 
Deze functies ontbreken nog 
grotendeels in onze wijk. De 
uitstel van de bouw is overigens 
positief nieuws voor de gebrui-
kers van het trapveldje. Dit blijft 
zeker nog een half jaar langer in 
gebruik.  
Meer info: www.vormenrijk.nl 

In de vorige krant meldden we nog dat de bouw van Vor-
menrijk, de grootste bouwlocatie in onze wijk, komende 
zomer begint. Inmiddels is dit verschoven naar 2017. In 
totaal komen er 132 woningen op de locatie van de voor-
malige Vormenfabriek, vooral bedoeld voor starters en 
jongeren.

Nieuwe groene hagen aan de Noordhoekring
Ze staan er pas sinds de herin-
richting van de Noordhoekring 
een paar jaar geleden, maar 
ze zijn nu al afgeschreven: de 
hagen langs de cityring. Begin 

maart heeft de gemeente de 
hulsthagen vervangen door 
nieuwe. De hulsthagen bleken 
op een aantal plaatsen dood 
of hadden een slechte levens-

verwachting. Waar nodig heeft 
de gemeente de planten en 
de grond vervangen. Om de 
groeiplaats van de hagen te 
verbeteren, is tevens de grond 

omgespit en bemest. Om veilig 
te kunnen werken aan het groen 
heeft de gemeente buiten de 
spitsuren een rijstrook afgezet. 
Het werk duurde twee weken.

Het is niet bepaald een fraai aanzicht, het terrein van de voormalige Vormenfabriek. Pas vanaf 2017 komt hier verandering in.          Foto: Monique Engel
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Kleurrijke mini-buurt-bieb in de Sparrenstraat

Sinds de Sparrenstraat deelnam aan de verkiezing van het Schonste Stròtje hangt er een mini-buurt-bieb in de doorgang tussen de huizen. Het is een 
initiatief van twee gezinnen uit de straat. De boeken in de mini-bieb kunnen worden geruild. De belangrijkste regel is: ‘Behandel het biebje en de boeken 
met zorg’, zo valt te lezen in de uitleg op het kastje. De doorgang is daarnaast ook versierd met mooie schilderijen van kinderen uit de straat.

Zoek de tien verschillen!

Ga voor de oplossing naar de website van onze wijk of Facebook van deze krant:
  www.stichtingnoordhoek.nl   /   www.facebook.com/wijkkrantdenoordhoek
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Ontmoetingsmiddag blinden en slechtzienden

Bent u blind of slechtziend en heeft u behoefte aan contact? Even 
de deur uit om een praatje te maken? Herkenning vinden bij ande-
ren? Dan bent u van harte welkom in het Rode Kruisgebouw aan de 
Leonard van Vechelstraat 2: elke woensdagmiddag van 14:00 tot 
16:00 uur komt er een gezellige groep mensen bijeen. U kunt een 
kopje koffie drinken, kletsen of een spelletje spelen.
 
De vrijwillige gastheren en – vrouwen ontvangen u graag. Ook 
wordt er regelmatig een voorlichting georganiseerd. 

Meer weten over het Netwerk voor blinden en slechtzienden? 
Neem dan contact op met sociaal werker Jannie Haverkamp
tel: 013 – 542 1664 of janniehaverkamp@contourdetwern.nl

Goed eerste jaar voor coöperatie In De Boomtak
Al ruim een jaar is wijkcentrum In De Boomtak vol-
ledig eigendom van de wijk. De coöperatie die dit 
huzarenstukje mede heeft mogelijk gemaakt, hield 
eind februari de eerste Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op 
het eerste volledige boekjaar.   

Onder toeziend oog van onge-
veer 20 leden opende voorzitter 
Hein Staps in het wijkcentrum 
de ledenvergadering. Hein 
vertelde dat alles rondom 
de coöperatie naar wens en 
afspraak verloopt. Dit was een 
geruststelling voor enkele leden 
die andere geluiden hadden 
opgevangen.

Volgens afspraak 
De aflossing door Stichting Be-
heer en Exploitatie is afgelopen 
jaar goed verlopen. Daardoor is 
ook de rente op tijd en volgens 
afspraak uitbetaald aan alle 94 
certificaathouders. De coöpe-
ratie heeft er alle vertrouwen in 

dat de aflossing en rente ook de 
komende jaren volgens afspraak 
zal gebeuren. Zij hebben regel-
matig overleg met de Stichting 
Beheer en Exploitatie over de 
resultaten en prognoses.

Kascontrole
De kascommissie, bestaande 
uit Pascal Baeten en Theo van 
Breugel, heeft de cijfers over 
2015 gecontroleerd. De com-
missie heeft geen onregelmatig-
heden geconstateerd. Hiermee 
werd penningmeester Geert 
Seebregts officieel decharge 
verleend over 2015. Alles is 
goed en zorgvuldig geregi-
streerd. Met dank aan de leden 

de kascommissie, die tegelij-
kertijd aangaven dat zij ook 
over 2016 de kascontrole willen 
uitvoeren. 

Bestuur
Voor de verkiezing van het co-
operatiebestuur zijn Hein Staps 
en Lisette Sweep wederom ver-
kiesbaar. Penningmeester Geert 
Seebregts niet meer, maar hij 
zal zijn huidige taak aanhouden 

tot er een nieuwe penningmees-
ter is gevonden. De vergadering 
stemde ermee in dat de huidige 
drie bestuursleden voor komend 
jaar weer aanblijven. Er hebben 
zich geen nieuwe kandidaten 
vermeld. Ook vanuit de aanwe-
zigen zijn er geen mensen die 
zich beschikbaar willen stellen. 
Een van de certificaathouders 
(Cees Mallens) geeft aan moeite 
te hebben met de dubbel-
functies van de bestuursleden 
(Lisette, Hein en Geert zijn 
ook lid van wijkraad of bestuur 
stichting beheer en exploitatie). 
De reden hiervoor is dat er op 
dit moment geen andere kandi-
daten beschikbaar zijn om hun 
functie over te nemen. Tijdens 
de vergadering werd daarom 
een oproep gedaan aan poten-
tiële bestuursleden om zich te 
melden.  
Tot slot ontving het huidige en 
herkozen bestuur de compli-
menten over het afgelopen jaar.

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
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Rooi Harten, kennismaken met de nieuwe wijk
Bijna een jaar bestaat het nieuwe wijkje Rooi Hartenpark. 
Voorjaar 2015 werden de eerste huizen bewoond en dit 
voorjaar worden de laatste huizen opgeleverd. Tijd om 
eens in te zoomen op deze nieuwe wijk.

Historie en toekomst
Natuurlijk, de oorspronkelijke 
kloostertuin was veel mooier 
met inheemse planten en unieke 
bomen. Deze zijn verloren 
gegaan, al ver voor de plannen 
voor de huidige woonwijk er 
waren. 
Gelukkig zijn een aantal monu-
mentale bomen behouden die 
het park onmiddellijk karakter 
geven. De tuin, maar ook zeker 
de historie van het missiehuis, 

maakt het wonen in deze kloos-
tertuin bijzonder. Vanuit alle 
huizen is het missiehuis goed te 
zien en de kapel doorbreekt het 
vierkante silhouet van de wijk 
prachtig. Recent is gestart met 
de restauratie van de kapel. 
Verwacht wordt dat de restau-
ratie in het najaar van 2016 
gereed is.
Ondertussen wordt sinds de 
jaarwisseling ook hard gewerkt 
aan park achter het missiehuis. 

Fier staat het Christusbeeld tus-
sen de zandhopen en de graaf-
machines manoeuvreren kunstig 
langs het al gehavende beeld. 
De open plek zal een openbaar 
park worden met onder andere 
een grasveld en een ‘wadi’, een 
ondiepe vijver van regenwater. 
De oude bomen die nu wat een-
zaam staan, zullen straks mooi 
opgaan in een nieuw park. 

Verkeer en beheer
Met zo’n 50 nieuwe woningen 
met bijbehorende bewoners, 
auto’s en fietsen is de verkeer-
situatie flink veranderd. De 
nieuwe in- en uitritten aan de 

Diepenstraat en de Bredaseweg 
worden veelvuldig gebruikt. 
Helaas is met name de uitrit 
aan de Bredaseweg niet opti-
maal. Het zicht bij het uitrijden 
van het park is slecht doordat 
er aan weerszijden dicht bij de 
inrit parkeerplaatsen zijn en op 
de stoepen staan vaak ook nog 
foutparkeerders die het uitzicht 
belemmeren. De bewoners van 
de Rooi Harten zijn dan ook met 
de aannemer en gemeente in 
gesprek om te kijken op welke 
manier deze uitrit veiliger kan 
worden.  
Het Rooi Hartenpark, inclusief 
de parkeergelegenheid binnen 
de kloostermuren, is eigen-
dom van de huiseigenaren. Het 
is een zogenaamd ‘mandelig’ 
terrein, wat betekent dat de 
eigenaren samen verantwoor-
delijk zijn voor het onderhoud 
en beheer van het terrein. In 
november 2015 hebben alle be-
woners samen vergaderd in het 
buurtcentrum De Boomtak en 
hebben zij een bestuur gekozen. 
Zij zorgen ervoor dat alles goed 
en democratisch voor het Rooi 
Hartenpark wordt geregeld. 

Buren en buurten
Een nieuwbouwwijk heeft als 
bijzonderheid dat alle bewoners 
er (bijna) gelijktijdig komen wo-
nen. De eerste maanden reden 
de stukadoors, keukenboeren 
en verhuiswagens af en aan. 
Buurtbewoners leenden gereed-
schappen bij elkaar, bewon-
derden in kluskleding elkaars 
vorderingen en praatten over de 
planning en tegenslag tijdens de 
bouw, oplevering en inrichting. 

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

In de voormalige kloostertuin van de Rooi Harten is inmiddels een nieuwe woonwijk ontstaan. Foto’s: Joep Eijkens
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Bel voor een
kennismakings-aanBieding!

013 - 544 25 13

Schuttingen waren er meestal 
nog niet, dus per huizenblok 
was er één grote, gemeen-
schappelijke tuin. 
Nu iedereen na fase 1 is geset-
teld, is het burengevoel nog 
steeds goed. ‘Ik vind dat we 
vanaf het begin al een buurt zijn 
waar goed en gezellig contact 
is,’ aldus een van de bewoon-
sters. De buurtborrels die met 
enige regelmaat worden georga-
niseerd, zijn hier een goed voor-
beeld van. Daarnaast kent het 
Rooi Hartenpark een Whatsapp-
groep en een actieve Facebook-
groep. Op deze laatste socialm-
ediagroep worden niet alleen 
de zakelijke berichten van de 
aannemer of over de verkeers-
situatie gedeeld. Berichten zoals 
‘Wie heeft er een steenboor 
nummer 8?’ of ‘Van wie mag ik 
de grasmaaier lenen?’ geven 
ook het buurtgevoel goed weer.  
De vraag is nog wel bij welke 
buurt het Rooi Hartenpark hoort. 
Gevoelsmatig horen ‘we’ bij de 
bomenbuurt; daar gaan de kin-
deren naar school, daar worden 
de buurtvergaderingen georga-
niseerd en alle bewoners ont-
vangen de wijkkrant De Noord-

Rooi harten blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla

hoek. Maar stemmen moeten 
‘we’ in de Capucijnerstraat in 
Sint Anna en ook de buurtkrant 
De Koppel wordt inmiddels op 
het park bezorgd. 

Eigenlijk maakt het niet zo veel 
uit, het Rooi Hartenpark is een 
echte burenbuurt, met mensen 

die zich evengoed thuisvoelen in 
de ene als in de andere wijk!
Tekst: Marleen van de Wiel
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Zondag 6 maart was de eindpre-
sentatie van de foto-inspiratiecur-
sus die bij In De Boomtak werd 
gegeven en onlangs is afgerond. 
Acht cursisten kregen de opdracht 
om een serie van 4 foto’s te maken. 
Al deze foto’s werden tentoonge-
steld in wijkcentrum In De Boom-
tak. Onder grote belangstelling 
kregen de trotse cursisten veel 
complimenten voor hun foto’s. 

Tegelijkertijd was er een buurt-
wandeling, die regelmatig wordt 

Ook op zondagmiddag 6 maart 
vond alweer de derde wijkwan-
deling plaats. Deze keer leidde 
de wandeling  via Elzenstraat en 
Dionysiusstraat door de wijk, en 
daarna via de Laagstraat, het Lin-
deplein en de Olmenstraat naar de 
Rooi Harten. Uiteraard wist Joop 
Ligthart, onze gids, op elke straat-
hoek wel iets te vertellen over de 
geschiedenis, van lang geleden 
maar ook meer recent. In het park 
van de Rooi Harten vertelde hij 
zelfs over de meest recente arche-
ologische ontdekking, namelijk 
de vermoedelijke bewoning van 
onze streek door de Merovingen, 
in de zesde of zevende eeuw van 
onze jaartelling. Via het Kromhout-
park en Regenboogpark ging de 
route weer terug richting In De 
Boomtak. Een vijftiental bewo-
ners van onze wijk nam deel aan 
deze wandeling. De wandelaars 
kregen volop gelegenheid om 

eigen wetenswaardigheden over 
geschiedenis of natuur van de 
wijk te delen met de anderen. 
Dit maakte de middag tot een 
gezellig samenzijn. Ondanks de 
zeer matige weersvoorspellingen 
heeft het weer zich goed gehou-
den, totdat we op uitgerekend het 
Hagelkruisplein overvallen werden 
door een fl inke hagelbui. Uiter-
aard paste hier het verhaal van de 
naamgeving van het plein, (het 
hagelkruis diende als bescherming 
van de oogst tegen slecht weer en 
hagel), prima in. Prettig was echter 
ook dat we al snel bij In De Boom-
tak waren, waar we ons konden 
opwarmen met koffi  e en thee. 

De expositie van de foto-inspira-
tieclub, waar het Sociaal Centrum 
nu voor de tweede keer mee 
samenwerkt, was een prachtige 
afsluiting van een aangename 
middag! 

georganiseerd door het Sociaal 
Centrum. De combinatie van deze 
twee activiteiten sluit goed op 
elkaar aan, omdat de bezoekers 
van beide activiteiten in elkaars 
onderwerp geïnteresseerd zijn.
Voor mensen die ook geïnteres-
seerd zijn in fotografi e: er start een 
nieuwe foto-inspiratiecursus op 25 
mei 2016, ook in De Boomtak. 

Voor informatie of aanvraag van 
de folder stuur een e-mail naar: 
fotoinspiratie@gmail.com

Geslaagde activiteiten op 6 maart jongstleden:

Hier ziet u Joop Ligthart vertellen over de wijk met aandachtige luisteraars. Levendige discussies door de foto’s van de cursisten.

Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058 
E-mail: sociaalcentrum@indeboomtak.nl

Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak

Nieuws van het Sociaal Centrum

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

Voor vragen of nieuwe activiteiten bent u 
altijd welkom!

Eindpresentatie foto-inspiratiecursusWijkwandeling met verhalen
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Bokrijk aanmelding
Wie heeft er zin in een excursie naar het openluchtmuseum Bokrijk in 
Limburg?
2 april kunt u meerijden met Joop Ligthart die u uitgebreid kan vertel-
len over de geschiedenis van Henegouwen, Brabant, de Mijnstreek en 
Vlaanderen.
Kosten? Eigen entree en benzinekosten. (Museumjaarkaart is geldig)
Neem contact op met het Sociaal Centrum om aan te melden.

Vraag en aanbod
Het Sociaal Centrum wil mensen met een hulpvraag verbinden met 
mensen die willen helpen. 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 wijkbewoners meer met elkaar in contact komen? Meld 
u zich dan bij het Sociaal Centrum. Nieuwe initiatieven, nieuwe ontmoe-
tingen, 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! Deze keer hebben we de volgende 
oproepen:

Engelse les
Ik ben een vrouw van 64 jaar. Mijn broer woont in Australië met  
zijn gezin. Ik heb hem zeker in geen 30 jaar meer gezien en ik zou hem 
heel graag samen met mijn echtgenoot bezoeken in Australië, nu het 
nog kan. Daarom wil ik graag Engels leren. Ik zoek iemand die mij En-
gelse les kan geven op beginnersniveau. Misschien is er iemand die in 
het Engels met mij eenvoudige gesprekken kan voeren? 

Begeleiding 
Voor een oudere dame (hart van Brabantlaan) zoeken we iemand die 
haar wil begeleiden, naar bijvoorbeeld activiteiten in Boomtak, of af en 
toe een bezoekje wil brengen. 

Reageren
Kunt u helpen? Mail het sociaalcentrum@indeboomtak.nl 
Op woensdag tussen ongeveer 10.00 en 14.30 uur zijn er altijd mensen 
van het Sociaal Centrum in wijkcentrum In de Boomtak aanwezig. Dan 
bent u van harte welkom om even binnen te lopen. Op andere mo-
menten kunt u aan de medewerker 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. 

Agenda activiteiten Sociaal Centrum: 

Elke laatste donderdag van de maand 14.00 – 16.00 uur:
Creatieve workshop met maandelijks wisselende invulling.

Elke dinsdagochtend:
Wijkwandeling en ontmoeting 

start 10.30 uur vanuit de Boomtak

Elke donderdagmiddag
(m.u.v. 3e donderdag van de maand) 14.00 – 16.00 uur: 

Spelletjesmiddag

2 april aanstaande: 
Excursie o.l.v. Joop Ligthart naar het park Bokrijk, 
de Belgische variant van het openluchtmuseum. 

Indien u op de hoogte wil blijven van onze activiteiten zoals de wijkwandeling, 
expositie, de wekelijkse wandeling, creatieve middagen en het literair café, 
geeft u dan uw naam en e-mail adres door op 

sociaalcentrum@indeboomtak.nl  
Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen en u alleen een bericht 
sturen om een activiteit aan te kondigen.

Net als In De Boomtak zijn de mensen van Tilbria aan de slag gegaan met het Oranje fonds. Zie hier het resultaat. Het ziet er mooi uit en 
het valt wel op, en dat is natuurlijk de bedoeling. Zo zie je maar als je wat wil en je wil er voor werken dan kan dat. Ik van deze kant kan al-
leen maar zeggen, Dames en heren van Tilbria petje af het ziet er goed uit en het springt in het oog. Complimenten! Tekst, foto’s: Hein Staps
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Hulp bij u thuis van Het Laar
Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw woning, maar heeft u daarvoor wat hulp en/
of zorg nodig? In dat geval biedt Het Laar Thuiszorg precies de ondersteuning die u 
nodig heeft. Zo kunt u zich thuis blijven voelen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Tijdens festival Roadburn zal 
de Stadscamping in onze wijk 
weer geopend zijn voor gasten 
uit binnen- en buitenland. Het 
Van Gend & Loosterrein is van 
woensdag 13 tot maandag 18 
april het kampeerterrein voor 
liefhebbers van stonerrock, 
doom, psychedelica en avant-
garde metal. 
Roadburn viert dit jaar haar der-
tigste verjaardag en vindt plaats 
in het vernieuwde 013. Ook dit 
jaar zal de Stadscamping weer 
als pop-up evenementencam-
ping open zijn tijdens festivals 
en evenementen. Na Roadburn 
zal de camping in juni weer 
open gaan als festivalcamping 
voor bezoekers van Festival 
Mundial.

Wilt u meer weten over de 
Stadscamping of meehelpen als 
vrijwilliger? 
Kijk op:
www.stadscampingtilburg.nl

Stadscamping opent half april weer de hekken
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Kleurplaat pasen 2016
Plaats een goede foto van uw kleurplaat op onze facebookpagina en vergelijk alle inzendingen!

www.facebook.com/wijkkrantdenoordhoek
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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

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. 


