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Toekomstig stadspark krijgt steeds duidelijker vorm
De eerste schifting is gemaakt: uit het  overweldigende 
aantal van 82 initiatieven zijn begin mei acht kwartierma-
kers aangewezen. Zij mogen samen een totaalplan maken 
voor de invulling van het VGL-terrein in onze wijk.  

Een levendig stadspark voor 
iedereen, dat het hele jaar 
uitdaagt en verleidt tot bezoek. 
Met deze opdracht en onder de 
noemer ‘Tilburg aan Zet’ werd 
afgelopen herfst de stad uitge-
nodigd met ideeën te komen 
voor invulling van het voorma-
lige rangeerterrein. Deze oproep 
was niet tegen dovemansoren 
gezegd: maar liefst 82 initiatie-
ven belandden in de brievenbus 
van de regiegroep. Dit is de on-
afhankelijke commissie die het 
mandaat heeft gekregen om een 
keuze te maken uit de plannen. 

Flinke kluif
De regiegroep had een flinke 
kluif aan de beoordeling van 
alle initiatieven. Uit de verge-
lijking van al bestaande, goed 
functionerende stadsparken 
kwamen verschillende functies, 
voorwaarden en criteria naar 
voren. Denk hierbij aan een 
goede balans tussen recreatie 
en groen, cultuurhistorische 
waarden, algemene voorzie-
ningen, een passende horeca-
gelegenheid en verbondenheid 
met de directe omgeving. Na 
een toelichting (pitch) van alle 
initiatieven koos de regiegroep 
uiteindelijk voor de volgende 8 
kwartiermakers:
- Natuurlijk buitenspelen
- T-huis / stadspark
- Outdoor urban sports park
- Nieuw onderkomen voor              
Scouting Esjeeka
- Evenement/Stadscamping 
- Levend water
- Beach in Tilburg
- Entree VGL-terrein

Hoe verder?
Na deze eerste schifting is het 
grootste burgerinitiatief van 
Tilburg een stap verder, maar 
zeker nog niet afgerond. Nu 
moeten de 8 kwartiermakers la-
ten zien dat ze gezamenlijk een 
uitvoerbaar totaalplan kunnen 
maken. Hierbij krijgen zij hulp 
van drie adviseurs met kennis 
en expertise van o.a. parkma-
nagement, financiën, planologie 
en effectief samenwerken. De 
gedachte is dat er voor 1 augus-
tus een plan op hoofdlijnen ligt. 
Realistisch gezien zou dan in 
2017 de concrete uitwerking van 
het stadspark in wording zicht-
baar moeten zijn. Tot die tijd is 
er overigens volop ruimte voor 
tijdelijke initiatieven en evene-
menten zoals de Mundial-cam-
ping, de Cantus van Fontys en 
een tijdelijke vlooienmarkt. 

Hart van Brabantpark
Met de keuze van de regie-
groep is het initiatief van de 
Stichting Hart van Brabantpark 
niet gehonoreerd. Dit plan, dat 
mede werd gesteund door de 
wijkraden Noordhoek en Goirke-
Hasselt-Bouwmeester stond aan 
de wieg van de invulling van het 
VGL-terrein. Wel is met ‘Beach 
in Tilburg’ een separaat onder-
deel van het Hart van Brabant-
park meegenomen in de groep 
kwartiermakers. Bij de verdere 
invulling van het VGL-terrein 
blijven de wijken overigens een 
belangrijke rol spelen. 
Zowel als naaste buren als bij 
de concrete invulling van het 
stadspark. Bij meerdere van de 

8 overgebleven initiatieven is 
betrokkenheid van de omwo-
nenden een belangrijk ingredi-
ent van het plan.

Samenstelling regiegroep
De regiegroep die de totstand-
koming van het stadspark 
coördineert bestaat uit Johan 
Dunnewijk (voorzitter), Anita de 

Haas, Noud Derks, Vera van 
Duren en Frank Vermeulen. Zij 
zijn onafhankelijk en doen hun 
werk vrijwillig. Na de selectie 
van de acht kwartiermaker zijn 
zij ook nauw betrokken bij de 
realisatie- en beheerfase. 
De reactie van de Stichting 
Hart van Brabantpark leest u 
op pagina 3.

Avondvierdaagse door Boomstraat

Op de laatste avond van de Avondvierdaagse liepen de deelnermers rijen 
dik door de Boomstraat.     Foto: Joris Schlappi
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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
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:  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.00 – 14.30: 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
13.30 – 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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“Op weg naar een levendig stadspark”

De stichting Hart van Brabant-
park heeft een compleet plan 
ingediend voor de invulling van 
het VGL-terrein. De stichting is 
voortgekomen uit een initiatief 
van de wijkraden Goirke/Has-
selt Bouwmeesterbuurt en de 
Noordhoek. In de afgelopen 
jaren is heel hard gewerkt om 
dit burgerinitiatief handen en 
voeten te geven. Het haalbaar-
heidsonderzoek leidde ertoe 
dat het nieuwe college in 2014 
heeft besloten het VGL-terrein 
hiervoor te bestemmen. Met als 
uitgangspunt: er komt een park 
en de burger is aan zet.
Er is een nieuwe regiegroep 
samengesteld waar de Stich-
ting HVB geen zitting in heeft 
genomen, omdat we niet onze 
eigen plannen willen beoorde-
len. Frank Vermeulen is door de 

wijkraden voorgedragen om de 
belangen van de (wijk)bewoners 
te vertegenwoordigen. 
De stichting heeft vervolgens 
een prachtig plan ingediend bij 
de regiegroep. Het plan bestaat 
uit educatie & natuur, bewegen 
& gezondheid, horeca & evene-
menten en deskundigheid om 
ruimtelijke- economische- en 
maatschappelijke initiatieven te 
ondersteunen en volhoudbaar 
te maken. Zie www.hartvanbra-
bantpark.nl 

Onlangs heeft de regiegroep 
een keuze gemaakt uit 82 
aangemelde initiatieven en 8 
initiatieven tot kwartiermakers 
gebombardeerd, die nu samen 
aan een totaalplaatje moeten 
gaan werken.
Helaas behoort de stichting niet 

tot deze groep kwartiermakers 
die doorgaan naar de volgende 
ronde. Deze mededeling is met 
pijn ontvangen door de stichting 
HVB.
Samen jaren werken aan een 
project heeft een groot aantal 
voordelen. Had je enige jaren 
geleden nog het gevoel: dit 
gaat nooit lukken. Langzaam 
veranderde dat in: we bouwen 
met elkaar een levendig stads-
park. Aan dit plan hebben Bart 
Spijkers (beach in Tilburg), Dion 
Heerkens (natuur), Matthieu de 
Sevaux (economie), Wiet van 
Meel (broedplaats), Bas Klazen 
(wijkraad Goirke Hasselt Bouw-
meesterbuurt en Jan Goossens 
(wijkraad Noordhoek) met hart 
en ziel gewerkt. In feite worden 
de dingen waaraan je werkt een 
beetje van jezelf. 

Nadeel van deze werkwijze is 
dat je bij 82 initiatieven en een 
keuze door een onafhankelijke 

regiegroep ook kunt worden 
afgewezen en dan komt de pijn 
stevig binnen. Die emotie moet 
een plaats krijgen voordat je 
weer de zegeningen kunt tellen. 
De laatste bestuursvergadering 
ademde dan ook weer deze 
sfeer. 
Lijkt me goed om de plussen te 
benoemen:
- Er komt een levendig stads-
park op het VGL terrein met 
kleinschalige evenementen op 
basis van een schitterend bur-
gerinitiatief.
- Een belangrijk onderdeel van 
ons plan t.w. Beach in Tilburg 
van Bart Spijkers behoort tot de 
kwartiermakers.
- De Stichting blijft altijd bereid 
haar bijdrage te willen leveren 
wanneer dit nodig is. 
Dit geeft uiteindelijk ook weer 
vertrouwen in de toekomst voor 
ons park. 

Jan Goossens, voorzitter.

Rentmeester weg: 17 appartementen erbij

Dat de leegstaande garage Rentmeester aan de Bredase-
weg geen lang leven meer beschoren is, meldden we al 
in een eerdere wijkkrant. Inmiddels zijn de plannen con-
creet: er komen 17 appartementen voor in de plaats.

FD architecten uit De Moer heeft 
het ontwerp voor de woningen 
gemaakt. De bouwvergunning is 
inmiddels verleend. 
Ontwikkelaar van de appar-
tementen is Holding BV uit 
Sprang-Capelle. Op de site van 

FD architecten is het ontwerp te 
zien. Volgens de omschrijving 
is het ontwerp gemaakt met de 
intentie om de oorspronkelijke 
gevel zo veel mogelijk intact te 
laten. Dat is te zien op de im-
pressie van het nieuwe pand.

Postelmans
Voor de zeventien appartemen-
ten zijn tweeëntwintig parkeer-
plaatsen bedacht. Deze worden 
binnen het pand opgevuld, 
zo is te lezen in de plannen. 
Het ernaast gelegen pand van 
Postelmans, waar lange tijd een 
bloemenzaak in gevestigd was, 
krijgt een nieuwe invulling. De 
plannen hiervoor zijn afzonder-
lijk ingediend. 

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 
Regenboogstraat, ook in onze 
wijk. Inmiddels is Rentmeester 
neergestreken aan de Lizzy van 
Dorpweg op De Katsbogten. 

Links: Het huidige pand van voormalig autobedrijf Rentmeester aan de Bredaseweg. Rechts: Het ontwerp van FD Architecten. Illustratie: FD Architecten

De afgelopen jaren heeft Stichting Hart van Brabantpark 
een plan gemaakt voor het VGL-terrein. Dit is hun reactie 
op de keuzes van de regiegroep VGL-terrein.
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Een broodje Aap? Nee, het is echt waar!
En daar zaten we dan, op een gewone vrijdagmiddag aan 
een gastvrije tafel met prachtige mensen en vol heerlijk 
Syrisch / Somalisch eten. Ik stuurde een e-mail met de 
vraag of ik hen mocht interviewen voor de wijkkrant. Wat 
volgde was een uitnodiging voor de proeverij van ‘Brood-
je Aap & Linke Soep’. Het voelde als een cadeautje!

Inburgeren door meedoen
Sinds 1 april 2015 is ‘Broodje 
Aap & Linke Soep’ neergestre-
ken aan de Boomstraat 131. 
Zo op het eerste gezicht lijkt 
Broodje Aap ‘gewoon’ een nieuw 
cateringbedrijf. Het is echter 
veel meer dan dat. Door samen 
met vluchtelingen te koken of 
door hen de catering bij Tilburg-
se bedrijven te laten verzorgen, 
wil Broodje Aap ontmoetingen 
tussen verschillende culturen or-

ganiseren. Tilburgers kunnen zo 
op een positieve manier kennis-
maken met deze nieuwkomers. 
De vluchtelingen doen op hun 
beurt weer werkervaring op en 
leren al werkend de Nederland-
se taal. Een prachtig initiatief dat 
niet onopgemerkt is gebleven. 
Eind 2015 won Broodje Aap de 
ideeënwedstrijd van het VSB-
fonds. Van de bijna 600 inzen-
dingen was hun idee het meest 
origineel en kansrijk!

Lunchgesprekken
Op vrijdagmiddag rond lunch-
tijd staan vier lange tafels vol 
heerlijke gerechten klaar. Aan 
elke tafel zitten allerlei mensen, 
waaronder taalcoaches in oplei-
ding, de initiatiefneemsters  van 
‘Broodje Aap’ en natuurlijk het 
team van diverse vluchtelingen 
die de proeverij hebben ver-
zorgd. Wij, de wijkkrantdames, 
zitten aan tafel met Mimo en 
Manal, beiden uit Syrië. Mimo 
(28 jaar) is een man met stralen-
de ogen en Manal (32 jaar) een 
tikje verlegen vrouw. We spre-
ken Nederlands. Mimo en Manal 
vertellen over de gerechten die 
ze samen hebben gemaakt en 
over het leuke team van Broodje 
Aap. Ze werken ongeveer twee 

ochtenden per week bij Broodje 
Aap en volgen daarnaast ook 
een taalcursus Nederlands. In 
Damascus volgde Mimo een 
mode-opleiding, iets anders dan 
werken in de catering. Ook in 
Nederland zou hij graag aan de 
slag gaan met mode. Maar eerst 
wil hij goed Nederlands leren, 
aan de universiteit. Manal heeft 
iets meer moeite met het Ne-
derlands en vraagt soms in het 
Syrisch iets aan haar collega. 
Enthousiast vertelt zij over de 
gerechten die zij heeft gemaakt. 
‘Het is een Syrisch gerecht, met 
yoghurt. Zoals thuis.’ Ze heeft 
het erg naar haar zin bij Broodje 
Aap. Maar ooit wil zij weer terug 
naar haar passie: werken in een 
schoonheidssalon. 

Het team van Broodje Aap & Linke Soep poseert in de keuken van het pand aan de Boomstraat. Foto’s: Monique Engel
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Samen eten, samen praten
Taal is een belangrijke sleutel 
voor de nieuwkomers. Zonder 
de Nederlandse taal is het 
lastig om mee te doen in de 
maatschappij. Daarom wordt 
bij Broodje Aap Nederlands 
gesproken. Bij het doen van 
de boodschappen, tijdens het 
koken en natuurlijk aan tafel 
tijdens de lunch. Iedereen 
spreekt Nederlands. Samen 
met de organisatie De Kracht-
centrale 013 en ROC Tilburg 
worden taalcoaches opgeleid. 
Deze taalcoaches gaan het 
team vluchtelingen van Broodje 
Aap ondersteunen bij het verder 
verbeteren van hun Nederlands. 

Meedoen door bedrijven
Regine Griep, een van de 
initiatiefneemsters, komt bij ons 
aan tafel zitten. Ze legt uit dat 
Broodje Aap de vluchtelingen 
ook helpt een werkervarings-
plaats te zoeken. Dat kan zijn 
bij een groot bedrijf, maar ook 
meewerken in een eenmans-
zaak kan deze vluchtelingen 
goed helpen bij een nieuwe start 
in Nederland.
Maar kunnen de Tilburgse 
bedrijven ook gewoon aanbellen 
voor een lunch? We vragen het 
Regine. ‘Ja, Broodje Aap kan 
inderdaad cateren op locatie.’ 
Maar ze geeft duidelijk aan 
dat het verzorgen van lunches 
op locatie zeker niet de enige 
doelstelling is. ‘De catering is 
het middel. Maar ons doel is om 

bedrijven kennis te laten ma-
ken met andere culturen en de 
talenten van de nieuwkomers. 
Bedrijven kunnen bijvoorbeeld 
ook een teambijeenkomst in het 
pand aan de Boomstraat orga-
niseren en samen een lunch 
bereiden. Het team van Broodje 
Aap helpt hen dan en tijdens het 

koken wordt samen gepraat en 
gelachen. Een echte ontmoeting 
waarbij de deelnemers kennis-
maken met andere culturen. Het 
team van Broodje Aap kan zo 
de Nederlandse taal oefenen.’ 
Regine hoopt dat bedrijven door 
de lunches een positief beeld 
krijgen van de nieuwkomers. 
En misschien kan het bedrijf 
wel een stageplek bieden. Het 

Teamdag bij 
Broodje Aap?

Werk jij bij een bedrijf 
dat een inspirerende 
teamdag bij Broodje Aap 
wel ziet zitten? Maar wil 
je eerst kennismaken? 

De wijkkrant heeft één 
voucher voor een proe-
verij zodat jouw bedrijf 
Broodje Aap kan leren 
kennen. 

Mail de redactie: 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.
com

maakt dan niet uit of het een 
eenmanszaak is of een groot 
winkelbedrijf. 
Geen stageplek? Bedrijven kun-
nen ook op een andere manier 
‘investeren’ in Broodje Aap. 
Door middel van ‘crowdfunding’ 
kun je als bedrijf bij Broodje Aap 
concreet vorm geven aan maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen. Als tegenprestatie voor 
deze financiële steun verzorgt 
Broodje Aap dan bijvoorbeeld 
een lunch of andere arrange-
menten op maat. 

En de wijk?
Het is leuk in een betrokken 
wijk te zitten. ‘Ik sluit niet uit 
dat we op termijn vrijwilligers 
nodig hebben die meehelpen in 
de keuken. Ook gemotiveerde 
vluchtelingen zijn zeer welkom. 
Wanneer er meer vraag komt 
naar lunches is er meer werk. 
En wanneer iemand van het hui-
dige team een baan gevonden 
heeft, is versterking ook hard 
nodig!’ Regine hoopt dat Brood-
je Aap veel nieuwkomers een 
opstapje kan geven naar een 
baan. ‘Maar nu zijn we voorna-
melijk op zoek naar bedrijven,’ 
vertelt ze. ‘Bedrijven die bij ons 
een teamdag willen organiseren. 
Of een bedrijf dat een mooie 
stageplek heeft, voor Manal bij-
voorbeeld (een kapsalon of een 
schoonheidssalon). Wanneer 
buurtbewoners  Broodje Aap bij 
hun werkgever kunnen promo-
ten, dan is dat heel fijn.’ Want 

Heb jij een 
werkervaringsplek?

Heeft jouw bedrijf een 
mooie werkervaringsplek 
voor een gemotiveerde 
nieuwkomer? Maar wil je 
eerst kennismaken met 
het team van Broodje 
Aap? 

Met een voucher van de 
wijkkrant kun je deelne-
men aan  een proeverij 
en de werkwijze van 
Broodje Aap zelf ervaren. 

Mail de redactie: 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.
com

dat wil Regine Griep graag: 
bedrijven uitnodigen om te 
participeren in Broodje Aap. Zo 
kan het team nieuwkomers hun 
kwaliteiten laten zien en op een 
creatieve manier inburgeren. 
En voor de Tilburgers is het een 
smakelijke ontmoeting tussen 
verschillende culturen!

Natuurlijk vind je Broodje Aap 
ook op internet en Facebook: 

www.broodjeaaplinkesoep.nl 
facebook.com/broodjeaaplinkesoep

Tekst: Marleen van de Wiel

Het team van Broodje Aap & Linke Soep zorgt voor heerlijk authentiek eten uit verschillende culturen. 
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WIJKNIEUWS Nieuws van de gemeente Tilburg

De Wijktoets
De gemeente heeft de 
Wijktoets ontwikkeld, 
samen met de politie 
en de Tilburgse woning-
corporaties TBV Wonen, 
Tiwos, WonenBreburg en 
‘t Heem. Deze wijktoets 
geeft een beeld van de 
kwaliteit van de diverse 
wijken en buurten op het 
gebied van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale 
stijging. Afhankelijk van 
de resultaten volgt een 
actieplan voor gebieden 
die extra aandacht nodig 
hebben, de zogenoemde 
aandachts- en focuswij-
ken. 

Noordhoek
Uit cijfers van de 
Wijktoets blijkt dat bewo-
ners in Noordhoek hun 
fysieke en sociale woon-
omgeving als voldoende 
tot goed ervaren. De 
veiligheid wordt goed ge-
waardeerd. De wijk scoort 
met een 7,8 beter dan het 
Tilburgs gemiddelde (7,3). 
Op een aantal punten ligt 
de score boven het ge-
middelde van Tilburg, met 
name als het gaat om de 
omgang tussen bewoners, 
de omgang tussen bewo-
ners van verschillende 

etnische achtergronden 
en de betrokkenheid van 
bewoners. Ongenoegens 
zijn er het meest over 
verkeer en parkeer-
gedrag, meer dan ge-
middeld in Tilburg. Het 
veiligheidsgevoel krijgt 
een betere beoordeling 
dan gemiddeld in de 
gemeente. 

Alle cijfers van de 
Wijktoets bij elkaar geno-
men, scoort de hele wijk 
Noordhoek positief op de 
onderwerpen sociaal-eco-
nomisch en veiligheid. 
Op het onderdeel fysiek 
scoort de subwijk rond 
de hart van Brabantlaan 
(subwijk 193) negatief. 
Dit heeft vooral te maken 
met parkeer- en verkeers-
overlast. 

Meer weten?
Op internet is veel in-
formatie over de wijk te 
vinden. Op lemontilburg.
nl staan de rapportcijfers 
die bewoners aan hun 
eigen buurt geven. Op 
www.tilburg.nl, pagina 
wijken, staan alle cijfers 
over Noordhoek en de 
rest van Tilburg. 

Van Gend- en Loosterrein
Natuurlijk buitenspelen, beachvolley, een groot horecapaviljoen, 
levend water en een outdoorpark voor urban sports als bmx-fietsen, 
freerunning en bouldering. Dat zijn de eerste ingrediënten voor het 
stadspark op het Van Gend en Loosterrein.

Uit de 82 ingediende plannen voor dit burgerinitiatief zijn acht 
ideeën geselecteerd. De regiegroep laat weten dat vooral het 
enthousiasme en de bereidheid om er samen de levendigste plek 
van de stad van te maken, de doorslag hebben gegeven. 

De indieners van de acht plannen worden uitgenodigd om voor 
31 juli samen een concept te maken. Het plan moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zo zijn de huidige ideeën nog vooral op 
jongere doelgroepen gericht. Nu is het aan de gekozen groep om 
ervoor te zorgen dat iedere Tilburger straks graag in het stadspark 
komt en er iets van zijn gading vindt.

Meer informatie op www.tilburgaanzet.nl. 
Voor vragen over het toekomstige park of het proces kunt u contact 
opnemen met de regiegroep via info@tilburgaanzet.nl 

Sport buiten bedrijf
Stadscamping Mundial en Woo HAH!
Cantus
Stadscamping Buurtcamping en Kermis
Vlooienmarkt  
Fontys Purple Camping    
Stadscamping Incubate festival
Vlooienmarkt

Evenementen VGL terrein

18 / 19 juni '16
18 t/m 5 juli '16
8 juli '16
11 juli t/m 2 aug '16
7 aug ‘16
22 t/m 26 aug '16
5 t/m 13 sept '16
25 sept '16

Spoorzone beter bereikbaar
Sinds 12 mei is de Spoorzone een stuk beter toegankelijk door de opening van de 

-
nenstad met de Spoorzone en de achterliggende wijken. Het ontwerp van de passage 
is uniek: de binnenkant bestaat uit een wand met glazen ‘lichtdoorlatende’ stenen. 
Het licht is per steen afzonderlijk aan te sturen. Op termijn kunnen nog speciale licht-, 

Over een aantal weken gaat het eerste deel van het Burgemeester Stekelenburgplein 

de kant van de Spoorzone. Ondanks dat het Burgemeester Stekelenburgplein open 

-
zaamheden rond de Polygonale loods. Dit gebouw wordt het komend jaar volledig 
gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming met horeca.

Ook aan de overkant van de Burgemeester Brokxlaan is volop bedrijvigheid. Eind april 
is de bouw van Clarissenhof op het voormalige MTS-terrein aan de Lange Nieuwstraat 
begonnen. Hier verrijzen de komende jaren 339 woningen. Clarissenhof kent verschil-
lende woningtypen in huur en koop: van stadswoningen met een tuin tot appartemen-
ten met een fraai uitzicht op de Spoorzone.  

Nieuwe inrichting 
Regenboogpark

In het Regenboogpark stond voorheen een grondwatersanering. Deze 
is weggehaald en dat maakte de weg vrij om het Regenboogpark 
opnieuw in te richten. De vijver is onderdeel van het schoon regen-
watersysteem van de nieuwbouw in de omgeving en moest daarom 
behouden blijven. Het groen rondom de vijver is belangrijk voor de 

en op een paar punten verbeterd. De gele poort is hersteld en open-
gezet en er zijn houten palen geplaatst die dienst kunnen doen voor 
balsporten. 

Download de BuitenBeterapp 
om meldingen door te geven.

TalentSquare fase 2
TalentSquare fase 2 ontwikkelen. Op de hoek van de Sint Ceciliastraat en 
de Hart van Brabantlaan staat nieuwbouw gepland voor 116 appartemen-
ten. Momenteel wordt hiervoor een modelstudie uitgevoerd in overleg 
met de gemeente. De woningen kijken straks uit op het stadspark aan het 
Van Gend en Loosterrein.  

dat het doel is om woningen toe te voegen in het betaalbare huursegment.  

Vormenrijk
De woningen voor het 
nieuwbouwproject 
Vormenrijk zijn sinds 
januari in de verkoop. 
Het plan bestaat uit 
128 woningen verdeeld 
over drie types in twee 
of drie woonlagen en is 
erg geschikt voor kleine 
huishoudens en starters 
op de woningmarkt. 

De vergunningaanvraag 
voor het project is inge-
diend en wordt momen-
teel door de gemeente 
getoetst. Voor het open-
baar gebied komt er een 

afgestemd met de buurt 
en de projectontwikke-
laar. In het plan is ruimte 
voor groen, parkeren en 
een speelplek.

Contact met de gemeente

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

claudia.van.dongen@tilburg.nl
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WIJKNIEUWS Nieuws van de gemeente Tilburg

De Wijktoets
De gemeente heeft de 
Wijktoets ontwikkeld, 
samen met de politie 
en de Tilburgse woning-
corporaties TBV Wonen, 
Tiwos, WonenBreburg en 
‘t Heem. Deze wijktoets 
geeft een beeld van de 
kwaliteit van de diverse 
wijken en buurten op het 
gebied van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale 
stijging. Afhankelijk van 
de resultaten volgt een 
actieplan voor gebieden 
die extra aandacht nodig 
hebben, de zogenoemde 
aandachts- en focuswij-
ken. 

Noordhoek
Uit cijfers van de 
Wijktoets blijkt dat bewo-
ners in Noordhoek hun 
fysieke en sociale woon-
omgeving als voldoende 
tot goed ervaren. De 
veiligheid wordt goed ge-
waardeerd. De wijk scoort 
met een 7,8 beter dan het 
Tilburgs gemiddelde (7,3). 
Op een aantal punten ligt 
de score boven het ge-
middelde van Tilburg, met 
name als het gaat om de 
omgang tussen bewoners, 
de omgang tussen bewo-
ners van verschillende 

etnische achtergronden 
en de betrokkenheid van 
bewoners. Ongenoegens 
zijn er het meest over 
verkeer en parkeer-
gedrag, meer dan ge-
middeld in Tilburg. Het 
veiligheidsgevoel krijgt 
een betere beoordeling 
dan gemiddeld in de 
gemeente. 

Alle cijfers van de 
Wijktoets bij elkaar geno-
men, scoort de hele wijk 
Noordhoek positief op de 
onderwerpen sociaal-eco-
nomisch en veiligheid. 
Op het onderdeel fysiek 
scoort de subwijk rond 
de hart van Brabantlaan 
(subwijk 193) negatief. 
Dit heeft vooral te maken 
met parkeer- en verkeers-
overlast. 

Meer weten?
Op internet is veel in-
formatie over de wijk te 
vinden. Op lemontilburg.
nl staan de rapportcijfers 
die bewoners aan hun 
eigen buurt geven. Op 
www.tilburg.nl, pagina 
wijken, staan alle cijfers 
over Noordhoek en de 
rest van Tilburg. 

Van Gend- en Loosterrein
Natuurlijk buitenspelen, beachvolley, een groot horecapaviljoen, 
levend water en een outdoorpark voor urban sports als bmx-fietsen, 
freerunning en bouldering. Dat zijn de eerste ingrediënten voor het 
stadspark op het Van Gend en Loosterrein.

Uit de 82 ingediende plannen voor dit burgerinitiatief zijn acht 
ideeën geselecteerd. De regiegroep laat weten dat vooral het 
enthousiasme en de bereidheid om er samen de levendigste plek 
van de stad van te maken, de doorslag hebben gegeven. 

De indieners van de acht plannen worden uitgenodigd om voor 
31 juli samen een concept te maken. Het plan moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zo zijn de huidige ideeën nog vooral op 
jongere doelgroepen gericht. Nu is het aan de gekozen groep om 
ervoor te zorgen dat iedere Tilburger straks graag in het stadspark 
komt en er iets van zijn gading vindt.

Meer informatie op www.tilburgaanzet.nl. 
Voor vragen over het toekomstige park of het proces kunt u contact 
opnemen met de regiegroep via info@tilburgaanzet.nl 

Sport buiten bedrijf
Stadscamping Mundial en Woo HAH!
Cantus
Stadscamping Buurtcamping en Kermis
Vlooienmarkt  
Fontys Purple Camping    
Stadscamping Incubate festival
Vlooienmarkt

Evenementen VGL terrein

18 / 19 juni '16
18 t/m 5 juli '16
8 juli '16
11 juli t/m 2 aug '16
7 aug ‘16
22 t/m 26 aug '16
5 t/m 13 sept '16
25 sept '16

Spoorzone beter bereikbaar
Sinds 12 mei is de Spoorzone een stuk beter toegankelijk door de opening van de 

-
nenstad met de Spoorzone en de achterliggende wijken. Het ontwerp van de passage 
is uniek: de binnenkant bestaat uit een wand met glazen ‘lichtdoorlatende’ stenen. 
Het licht is per steen afzonderlijk aan te sturen. Op termijn kunnen nog speciale licht-, 

Over een aantal weken gaat het eerste deel van het Burgemeester Stekelenburgplein 

de kant van de Spoorzone. Ondanks dat het Burgemeester Stekelenburgplein open 

-
zaamheden rond de Polygonale loods. Dit gebouw wordt het komend jaar volledig 
gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming met horeca.

Ook aan de overkant van de Burgemeester Brokxlaan is volop bedrijvigheid. Eind april 
is de bouw van Clarissenhof op het voormalige MTS-terrein aan de Lange Nieuwstraat 
begonnen. Hier verrijzen de komende jaren 339 woningen. Clarissenhof kent verschil-
lende woningtypen in huur en koop: van stadswoningen met een tuin tot appartemen-
ten met een fraai uitzicht op de Spoorzone.  

Nieuwe inrichting 
Regenboogpark

In het Regenboogpark stond voorheen een grondwatersanering. Deze 
is weggehaald en dat maakte de weg vrij om het Regenboogpark 
opnieuw in te richten. De vijver is onderdeel van het schoon regen-
watersysteem van de nieuwbouw in de omgeving en moest daarom 
behouden blijven. Het groen rondom de vijver is belangrijk voor de 

en op een paar punten verbeterd. De gele poort is hersteld en open-
gezet en er zijn houten palen geplaatst die dienst kunnen doen voor 
balsporten. 

Download de BuitenBeterapp 
om meldingen door te geven.

TalentSquare fase 2
TalentSquare fase 2 ontwikkelen. Op de hoek van de Sint Ceciliastraat en 
de Hart van Brabantlaan staat nieuwbouw gepland voor 116 appartemen-
ten. Momenteel wordt hiervoor een modelstudie uitgevoerd in overleg 
met de gemeente. De woningen kijken straks uit op het stadspark aan het 
Van Gend en Loosterrein.  

dat het doel is om woningen toe te voegen in het betaalbare huursegment.  

Vormenrijk
De woningen voor het 
nieuwbouwproject 
Vormenrijk zijn sinds 
januari in de verkoop. 
Het plan bestaat uit 
128 woningen verdeeld 
over drie types in twee 
of drie woonlagen en is 
erg geschikt voor kleine 
huishoudens en starters 
op de woningmarkt. 

De vergunningaanvraag 
voor het project is inge-
diend en wordt momen-
teel door de gemeente 
getoetst. Voor het open-
baar gebied komt er een 

afgestemd met de buurt 
en de projectontwikke-
laar. In het plan is ruimte 
voor groen, parkeren en 
een speelplek.

Contact met de gemeente

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

claudia.van.dongen@tilburg.nl
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Zoek de tien verschillen: (oplossing op onze website en Facebook)

 013-3020320
 Hasseltstraat 240, Tilburg
 
Onderzoekskosten €35,- 
(incl. voorrijden en diagnose)

Reparatie van alle merken 
wasmachines, drogers, 
vaatwassers, ovens, 
kookplaten, koelkasten, 
vriezers, afzuigkappen.

 w
w

w
.dim

sw
itgoedservicetilburg.nl

STRAATNAMEN BOMENBUURT / NOORDHOEK / HAGELKRUIS WOORDZOEKER

eik linden
H H W E S T P O I N T B O N M E abeel magnolia
A C A C I A S U N U R P K E E S acacia meidoorn
G B T R C Y P R E S O A N P N D beuken missionaris
E U E O T A X U S P S N T E Z O boksdoorn noordhoek
L X R E M V O P U T S P N I G O boom olmen
K U T E L E A L A I IJ N L A B R buxus pijnboom
R S O T G R I N R N E V A E E  N cypres populier
U T R N R E J A  B D E L N E U R dennen prunus
I C E E R E N O O R D H O E K O elzen regenboog
S E N L K O O B L E A A A L E O esdoorn sparren
R C N I I M O I O E I B T Z N D hagelkruis stcecilia
, I M S E O N D N O S K A E E S hartvanbrabant taxus
N L S W M D E W I L G E N N L K hazelaar watertoren
L I N D E N H A Z E L A A R T O iepen westpoint

M A G N O L I A N E M L O ! ! B kastanje wilgen
laag zilverlinde

Rechts staat een alfabetisch lijst straatnamen die kriskras in de opgave verstopt zijn en kunnen worden weggestreept.
Kriskras wil zeggen: van links naar rechts; van rechts naar links; van boven naar beneden; van beneden naar boven
of schuin van boven naar beneden en van beneden naar boven. De letters mogen meer dan één keer gebruikt worden.
Als alle woorden zijn weggestreept, blijft nog een dertigtal letters over die samen een toepasselijk gezegde vormen.

Straatnamen Noordhoek woordzoeker

Rechts staat een alfabetisch lijst straatnamen die kriskras in de opgave verstopt zijn en kunnen worden 
weggestreept. Kriskras wil zeggen: van links naar rechts; van rechts naar links; van boven naar be-
neden; van beneden naar boven of schuin van boven naar beneden en van beneden naar boven. De 
letters mogen meer dan één keer gebruikt worden. Als alle woorden zijn weggestreept, blijft nog een 
dertigtal letters over die samen een toepasselijk gezegde vormen.
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Iedereen leest in de Sparrenstraat met de minibuurtbieb
Ruim een jaar geleden lan-
ceerden Esmee van Seeters 
en Sylvia de Winter het project 
‘de minibuurtbieb’ in de Spar-
renstraat als probeersel. ‘De 
straat iets extra’s geven’ was het 
achterliggende idee, naar aan-
leiding van de verkiezing van 
het schonste stròtje van Tilburg. 
In navolging van andere initiatie-
ven in het land bedachten ze de 
‘straatbieb’: een boekenkast op 
een openbare plek waaruit ie-
dereen boeken kan meenemen 
om thuis te lezen en eventueel 

andere boeken terug te zetten.
Ze togen naar de kringloopwin-
kel voor een geschikt kastje en 
knapten het op met een likje verf 
en wat verfraaiingen. Vervol-
gens werd het gepimpte kastje 
in de poort opgehangen. Wat 
boeken erin, een schriftje voor 
vragen en opmerkingen, een 
paar huisregels aan de zijkant 
en de bieb was geopend! 
En het gaat goed met de 
minibieb. Eigenlijk regelt het 
zichzelf. Alhoewel het voor alle 
leeftijden is bedoeld, komen 

er voornamelijk kinderen langs 
voor een nieuw boek of wordt er 
een stapel - namens de ouders 
- gedoneerd. Soms zitten ze 
gezellig op het stoepje te lezen 
en worden er boeken uitgewis-
seld. Het merendeel van de 
gebruikers van de minibieb 
woont in de Sparrenstraat, maar 
natuurlijk zijn alle wijkbewoners 
welkom. Dus ben je op zoek 
naar een leuk boek of is je eigen 
boekenkast toe aan een opruim-
beurt? Op naar de Sparrenstraat 
(tussen nummer 23 en 25)!  

De kinderen van de Sparrenstraat zijn fan van de minibuurtbieb.
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

Oranjeboomstraat 330, Breda

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!G
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BEL VOOR EEN
KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13
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Dierenspeciaalzaak Discus Animo bestaat 60 jaar!
Heb je een goudvis, hamster, parkiet, konijn, cavia of 
ander klein huisdier (gehad)? Grote kans dat je voor 
de verzorging van je huisdier naar Discus Animo op de 
Gasthuisring bent geweest. Daar zit namelijk al sinds 
1956 deze dierenspeciaalzaak met een uitgebreid assor-
timent kleine huisdieren. Dit jaar bestaat de zaak 60 jaar! 
Reden dus voor een feestje én een nadere kennismaking 
met de winkel.  

Van Tilburgs Dierenpark naar 
dierenwinkel
De jongeren onder ons weten 
het waarschijnlijk niet, maar op 
de Bredaseweg was ooit een 
dierenpark, Tilburgs Dierenpark. 
De dochter van de eigenaar van 
de dierentuin, Martha van Dijk, 
werkte er jarenlang als caissière 
van het dierenpark. In 1956 
besloot ze te stoppen met de 
verkoop van de kaartjes en een 
eigen dierenwinkel te begin-
nen. En zo begon Animo. Eerst 
alleen het pand op de hoek en 
later kwam er nog een deel bij. 
Samen met haar man werkte ze 
hard maar met veel plezier in 
de winkel. De zoon van Martha, 
Erik Tukker, kwam op 19-jarige 
leeftijd de winkel versterken. 
Een echt familiebedrijf dus. 
Inmiddels heeft Erik de winkel 
alweer zo’n 18 jaar geleden 
overgenomen. 

Vernieuwing
Jaren terug was onze wijk nog 
meer dierenwinkels rijk, maar in 

de loop der tijd zijn deze alle-
maal verdwenen. Gelukkig bleef 
Animo bestaan. De bewoners uit 
de wijk kennen de zaak onge-
twijfeld van oudsher, maar ook 
een nieuwe generatie Tilburgers 
komt geregeld langs. De studen-
ten van Talentsquare hebben 
namelijk ook een voorliefde voor 
dieren en lopen voor de verzor-
ging van hun huisdier naar de 
winkel om de hoek. 

Teamspirit
Het personeel bestaat uit een 
klein, maar hecht team dat al 
jaren werkzaam is in de winkel. 
Mede hierdoor is er een rijke 
kennis aanwezig onder de per-
soneelsleden. Zij zijn stuk voor 
stuk dierenliefhebbers en heb-
ben zelf ook veel ervaring met 
het houden van vele soorten 
dieren en deze kennis delen ze 
graag!
Met enige regelmaat zie je een 
nieuw gezicht in de winkel. Bij 
Discus Animo zijn stagiaires 
meer dan welkom. Deze leer-

lingen van voornamelijk oplei-
dingen Dierenverzorging lopen 
in de winkel mee om kennis en 
ervaring op te doen tijdens hun 
studie. Onder begeleiding van 
school en de stagebegeleider 
worden diverse handelingen en 
opdrachten uitgevoerd om zo 

hun diploma te kunnen behalen.

Prins Heerlijk
Sinds kort werkt Discus Animo 
samen met ‘Prins Heerlijk’. Deze 
organisatie ondersteunt jonge-
ren met een beperking om deel 
te gaan nemen in het arbeids-
proces. Een aantal dagen is 
er in de winkel een “leerling 
medewerker” aanwezig die op 
deze manier kan groeien in het 
zelfstandig werken. Marco Faes 
is hier op dit moment met heel 
veel plezier aan de slag. Hij 
pakt eigenlijk alles aan, van het 
verzorgen van de dieren tot aan 
het helpen van de klanten. En 
dat gaat enorm goed. 

Versterking gezocht
Ben je ook een dierenliefheb-
ber? En wil je ons team komen 
versterken? Discus Animo zoekt 
een nieuwe collega voor 18-24 
uur per week. Op de website 
www.animodierenspeciaalzaak.
nl vind je de volledige vacature. 
Kijk dan onder het kopje ‘Animo 
adviseert’. Zie hier de ingang van het voormalige Tilburgs Dierenpark aan de Bredaseweg

Medewerkers Erik Tukker, Marco Faes en Ralph van der Louw



De Noordhoek12

Volkorenpasta met rode biet , peer en blauwschimmelkaas
Benodigdheden voor 4 personen:
250 gr blauwschimmelkaas    300 gr volkorenpasta
4 zoet sappige peren     600 gr verse bieten
2 takjes rozemarijn     3 tenen knofl ook
75 gr Rucola      4 el olijfolie
Bakpapier      1 ui

Voorbereiding:
Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius.
Snijd de peren half door en verwijder het klokhuis. 
Vul de gaatjes op met de kaas. Snijd nu de rozemarijn fi jn en
bestrooi deze over de peren en met wat zout.
Besprenkel de peer met wat olijfolie. Leg de peren op het 
Bakpapier en plaats deze in het midden van de oven. In ca. 
30 min. Goudbruin. Schil de rode biet en snijd deze in blokjes
van 1 cm. Kook ze met wat zout beetgaar. 
Kook nu ook de volkoren pasta. Giet de bietjes af en laat ze 
even uitlekken. Ga nu de rest van de olie verhitten in een 
koekenpan en fruit de knofl ook en gesnipperd uitje 1 min. 
en voeg de rode bietjes toe en bak deze 3 minuten mee. 

Afwerking:
Giet de pasta af en laat even uitlekken. Meng de pasta , 
rode bietblokjes en de sneden  rucola. 
Breng het nog op smaak met gemalen peren en wat zout.
Verdeel het over vierborden met elk 2 halve peren.
Verkruimel de overgebleven schimmelkaas over de 4 bor-
den. Smakelijk eten!

Aanbevolen wijn : Italiaanse Nero d’ Avola

Per 1 juni 2016 heeft Stichting 
Social Energy, waaronder ook 
de Stadstuinderij aan de Piusha-
ven Repair Café en PC Restart 
vallen, nieuw onderdak gevon-
den in wijkcentrum de Nieuwe 
Stede aan de Capucijnenstraat 
(hoek Diepenstraat).  Hiermee 
verlaat Social Energy wijkcen-
trum In De Boomtak, dat de 
afgelopen drie jaar haar thuisba-
sis is geweest.
 
Voorzitter Marc Vintges: “Te-
rugkijkend op het afgelopen 
jaar hebben wij geconcludeerd 
dat er helaas te weinig basis is 
voor een verdere samenwerking 
tussen In de Boomtak en Social 
Energy. Het bestuur van Social 
Energy is toen op zoek gegaan 
naar nieuwe huisvesting en is 
blij die te hebben gevonden in 
de Nieuwe Stede, met dank aan 
ContourdeTwern.”

PC ReStart is geopend op 
de bekende dagen: dinsdag-,  
woensdag- en donderdagmid-
dag van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Het Repair Café wordt gehou-
den op elke tweede zaterdag 
van de maand in het Zuider-
kwartier en elke laatste zaterdag 
van de maand in de Nieuwe 
Stede, te beginnen op zaterdag 
25 juni a.s. met een feestelijke 
opening. Let ook op de publica-
ties in de komende plaatselijke 
kranten.
www.stichtingsocialenergy.nl
www.pcrestart013.nl

Social Energy is verkast 
naar de Nieuwe Stede

Het bestuur van Wijkcentrum 
In De Boomtak heeft kennis 
genomen van het besluit van het 
bestuur van de Stichting Social 
Energy om een nieuwe thuisba-
sis te zoeken voor haar activitei-
ten.  “Wij willen alle vrijwilligers 
en het bestuur van Stichting 
Social Energy bedanken voor 
hun inzet in de afgelopen jaren. 
Door hun bijdrage zijn mooie 
initiatieven ontstaan en onmoge-
lijke projecten mogelijk geble-
ken. Specifiek het zonnepanelen 
project is een tastbare herin-
nering waaraan vele mensen 
hun steentje hebben bijgedra-
gen. Nogmaals onze dank. Wij 
wensen alle betrokkenen veel 
succes in de voortzetting van de 
activiteiten.”
Daarnaast zijn er enkele vrijwil-
ligers opgestaan die het Repair 
Cafe als activiteit willen behou-
den voor In De Boomtak.
Het bestuur van wijkcentrum 
In De Boomtak is akkoord met 
een doorstart en daarmee 
behoud van deze activiteit voor 
de wijk. Er zijn ook middelen 
beschikbaar gesteld om nieuw 
gereedschap en materiaal aan 
te schaffen.
Het Repair Cafe zal in het 
vervolg elke 3e zaterdag van 
de maand gaan plaatsvinden 
tussen 1 en 5 uur. Ook in de 
zomermaanden juli en augustus 
zal het Repair Cafe waarschijn-
lijk open zijn (met een kleinere 
bezetting). Naast reparatie en 
herstel van kleding en textiel, 
fietsen en electro/electronica 
wordt er gestart met computer-
hulp.

Stichting Social Energy, dus ook Repair Café en PC ReStart, is 
verhuisd naar Wijkcentrum de Nieuwe Stede in de Capucijnen-
straat. We zien u graag daar weer langskomen.
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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.com/Wijkkrant de Noordhoek

Kopijdatum: donderdag 30 juni

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 De Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek

Mail gerust uw opmerkingen of suggesties! 

Wijkkrant de Noordhoek zoekt versterking!
 
Wij maken met een klein team van vrijwilligers acht keer 
per jaar deze wijkkrant en daar kunnen we nog wel wat 
versterking bij gebruiken. 

Vind je het leuk om te schrijven over dingen die met onze 
wijk te maken hebben? 
Een interview, een column of nieuwsberichtjes?
Wijkkrant De Noordhoek is voor de buurtbewoners en ook 
door de buurtbewoners, help jij ons onze wijkkrant nog 
beter te maken?

In de redactievergaderingen bedenken we samen de on-
derwerpen, maar misschien heb je zelf ook al leuke ideeën. 

We zoeken nog mensen die het vaste redactieteam van de 
krant kunnen versterken. Maar ook als je alleen af en toe 
iets wilt schrijven, of als je goede foto’s kunt maken, ben je 
van harte welkom.

Heb je nog twijfels? 
Kom dan een keer met ons praten, geheel vrijblijvend. 

Mail naar de redactie: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Elke maandag kunt u in wijk-
centrum In De Boomtak voort-
aan gebruik maken van het 
vernieuwde Eetpunt. Het diner 
begint om 17.30 uur.
Het Eetpunt biedt betaalbare 
maaltijden in een gezellige am-
biance. Zo hopen wij de sociale 
binding in de wijk te bevorderen. 
Dus houd je er niet van alleen te 
eten, schuif dan vooral aan bij 
wijkcentrum In De Boomtak! 

Nieuwe stijl
Het eerste Eetpunt nieuwe stijl 
was al gezellig druk. De gas-
ten waren zeer tevreden over 
het nieuwe eten en de nieuwe 
aankleding. De nieuwe opstel-
ling, waarin er in tafelgroepen 

in plaats van in lange rijen werd 
gegeten, viel ook erg in de 
smaak bij de bezoekers.
Een driegangenmenu kost 
slechts  € 7,- exclusief drank. 
U dient uiterlijk op woensdag 
te reserveren voor de volgende 
maandag. Reserveren kan 
telefonisch 013-5430920 of 
door langs te komen en je op te 
geven bij de bar.

Aanbieding
Om iedereen kennis te laten 
maken met de voortreffelijke 
gerechten krijgt u bij inlevering 
van onderstaande bon één con-
sumptie gratis.
Bon is geldig gedurende de 
hele maand juni.

Eetpunt In De Boomtak in nieuw jasje
Het bestuur van de Stichting Beheer en Exploitatie In De Boom-
tak heeft het contract met van Poppel Catering per 1 juni 2016 
beëindigd, omdat de samenwerking met dit bedrijf problema-
tisch verliep. Hier was geen goed overleg over mogelijk helaas. 
Het bestuur heeft daarom besloten om het Eetpunt met ingang 
van maandag 6 juni direct in eigen beheer voort te zetten. 

Wij zoeken versterking!

Bon voor gratis consumptie tijdens 
eetpunt In De Boomtak.

Naam: _______________________
 Mail: ________________________
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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
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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 van 10.30 tot 12.30 uur.

Ook kunt u een contactformulier invul-
len aan de bar zodat wij contact met u 
opnemen.

Dinsdagochtend: 
Wekelijkse wandeling van 
10.30 tot 11.30 uur. Verza-

melen bij Wijkcentrum In De 
Boomtak.

Woensdagochtend: 
Inloopochtend voor het 

Sociaal Centrum van 10.30 
tot 12.30 uur. U kunt dan 

terecht met uw hulpvragen 
of hulpaanbod bij Wijkcen-

trum In de Boomtak. 
Op andere momenten kunt 
u uw gegevens achterlaten 

bij de bar.  

Donderdagmiddag:
(m.u.v. de 3de donderdag vd maand) 

Spelletjesmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur

Agenda Hulpvragen?	Sociaal Centrum! 
In de afgelopen edities van de wijkkrant zag u onze 
stukjes over vraag en aanbod waarin wij buurtbe-
woners trachten te koppelen aan hulpvragen van 
mensen uit onze wijk. Wij willen hiermee een stukje 
burenhulp bieden om de leefbaarheid en saamho-
righeid in onze wijk te vergroten.

U kunt hierbij denken aan vragen zoals:
• Eenmalig huisdier verzorgen, zoals hond uitlaten 
of katten voeren.
• Een boodschap doen voor iemand die dat zelf niet 
kan.
• Een lift geven naar bijvoorbeeld de huisarts of het 
ziekenhuis.
• Helpen bij het in elkaar zetten van een ikea-kast.
• Een kopje koffie drinken
• Ondersteuning bij een stukje wandelen
• Hulp bij het opruimen etc.

Heeft u ook zo’n vraag? Is er iets waarbij u wat hulp 
kunt gebruiken? 
Meldt u zich dan bij het Sociaal Centrum en wij zul-
len proberen u te koppelen aan een buurtbewoner.

Heeft u af en toe tijd over en wilt u iets betekenen 
voor onze wijk? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar 
sociaalcentrum@indeboomtak.nl of door bij  de 

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. 

Oproep
Wie kan mij nog sokken 
leren breien zoals vroe-
ger, met 4 naalden. Met 
de grote en kleine hiel, 
de mindervoet en minde-
ring tenen. Tegenwoordig 
breien ze sokken met 5 
naalden, maar ik wil het 
graag met 4 naalden leren.

Kunt u deze mevrouw hel-
pen? Neem dan contact op 
met het Sociaal Centrum. 
Wij hebben de contactge-
gevens van deze mevrouw.

Boomtak langs te gaan en 
een informatiebriefje in te 
vullen. Deze briefjes kunt 
u vragen aan de barmede-
werker. 

Op woensdag tussen 10.30 
en 12.30 uur is er door-
gaans iemand van het Soci-
aal Centrum aanwezig.
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Gasthuisring 36-38 
Tilburg 

013-542 49 21 
www.discusanimo.nl 


