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Vrijwilligers van het Boekenschop in de prijzen
Het Boekenschop is vrijwilli-

gersorganisatie van het jaar. De 

tweedehands-boekenwinkel in 

onze wijk kreeg op donderdag 4 

november de prijs uitgereikt.  Elk 

jaar organiseert Steunpunt Vrij-

willigerswerk Tilburg van Con-

tour de Twern een verkiezing om 

extra aandacht te vragen voor 

alle Tilburgers die zich vrijwillig 

inzetten voor andere mensen. 

Het Boekenschop is te vinden 

aan de Bredaseweg 256. Er 

worden tweedehands boeken 

verkocht en de opbrengst gaat 

naar goede doelen in Tilburg en 

omgeving. In de winkel werken 

vijftien vrijwilligers. 

Vorig jaar interviewden we in 

deze krant José van Lieshout, 

coördinator van het Boeken-

schop.

Hendrik de Kok won de Jonge 

Vrijwilligersprijs voor zijn werk 

voor de vluchtelingenopvang en 

John Brocken werd vrijwilliger 

van 2016 onder andere als dank 

voor zijn inzet voor het G-voet-

balweekend. 

Ongeluk Bredaseweg: aandacht voor verkeersveiligheid
Donderdagavond 27 oktober werd onze wijk, en heel 

Tilburg, opgeschrikt door een verschrikkelijk ongeluk. Bij 

een ongeval aan het begin van de Bredaseweg kwam een 

echtpaar uit Rijen om het leven. De bestuurder van de 

auto reed door na de aanrijding. Kort hierna werd de auto 

op het Haverhof (Sint-Anna) teruggevonden en konden 

twee Tilburgers aangehouden worden.

Een gewone donderdagavond 

kleurt plotseling zwart, wan-

neer via Facebook en Twitter 

de eerste berichten binnendrup-

pelen over het verschrikkelijke 

ongeluk. In de wijk is het geluid 

van de traumahelikopter goed te 

horen. Een aanrijding, een met 

een vreselijke afloop. Iedereen 

is aangeslagen. En ook boos, 

omdat de veroorzaker is door-

gereden. Via Facebook wordt 

gevraagd of getuigen zich willen 

melden. Ook wordt gevraagd uit 

te kijken naar de doorgereden 

auto. Het houdt veel buurtbewo-

ners bezig. Sommigen hebben 

wat gezien, anderen volgen het 

nieuws nauwgezet via de ver-

schillende media. Wanneer ik de 

volgende ochtend naar de sport-

school fiets, rest een onwerkelijk 

tafereel van strepen op de weg 

en geblindeerde hekken die de 

avond daarvoor dienst hebben 

gedaan. Tilburg haalt het lande-

lijke journaal, de wijk is in beeld. 

Maar niet op een manier die we 

willen. 

Betrokkenheid

Dat de wijk betrokken is, blijkt 

al snel. Bij de bushalte worden 

vrijdagochtend bloemen neer-

gelegd en worden kaarsjes 

geplaatst. Het is de bushalte bij 

de ingang van de begraafplaats 

aan de Bredaseweg, vlak bij 

de Wilgenstraat. Het echtpaar 

wilde daar oversteken en het 

vermoeden is dat zij werden ge-

schept door de auto die een bus 

inhaalde. Het had ons allemaal 

kunnen gebeuren. Een me-

vrouw, die ik bij de bloemen tref, 

vervolg zie pagina 3 

Winnaars van de vrijwilligersprijzen.   Foto: ©Jeroen de Jong/BeeldWerkt

Bij de plek van het ongeluk werden spontaan bloemen neergelegd.
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vervolg voorpagina: Ongeluk Bredaseweg
is wat verontwaardigd. ‘Ik woon 

hier op de hoek en mijn kleinkin-

deren laat ik hier ook overste-

ken. Ze rijden hier veel te hard!’ 

Wat ongemakkelijk maak ik een 

paar foto’s voor in de krant van 

de bloemen en kaartjes. 

Wat lief dat mensen op die 

manier hun medeleven laten 

blijken!

Verkeersveiligheid 

Terwijl de politie verder onder-

zoek doet naar het ongeluk, 

wordt in de wijk overal gespro-

ken over de verkeersveiligheid. 

Er wordt te hard gereden, daar 

zijn de mensen het over eens. 

Ook de diverse horeca aan de 

Bredaseweg zorgen voor par-

keeroverlast en extra verkeer. 

Het punt waar het ongeluk is 

gebeurd, kennen de autorij-

dende wijkbewoners goed. 

De Schouwburgring gaat hier 

over in de Bredaseweg. Deze 

chicane geeft slecht zicht en 

veel automobilisten gaan deze 

bocht te hard in. De komst 

van de cityring zorgt ook bij de 

watertoren voor veel drukte bij 

de Bredaseweg. Om de cityring 

te ontwijken, rijden veel meer 

auto’s van De Regenboogstraat 

de Bredaseweg op. Ondanks 

het verkeerslicht is de situatie 

hier vaak onoverzichtelijk. Vrij-

dagavond 28 oktober leidde dit 

ook tot een aanrijding, waarbij 

een fietser gewond raakte. En 

de week daarop, 31 oktober, 

was het wéér mis. Vanuit de 

Roggestraat reed een auto de 

Bredaseweg op en botste tegen 

een andere auto. 

Slecht zicht is een ander groot 

probleem bij de Bredaseweg. 

Door de geparkeerde auto’s 

op de Bredaseweg is het zicht 

regelmatig zo slecht dat je de 

vaak veel te hard rijdende auto’s 

niet goed kunt zien aankomen. 

Maatregelen?

De vraag die veel buurtbe-

woners bezighoudt, is of er 

niet meer maatregelen door 

de gemeente moeten worden 

genomen om de Bredaseweg 

veiliger te maken. De wijkraad 

heeft de komende vergadering 

dan ook wethouder Berend de 

Vries op bezoek om actief in 

gesprek te gaan over de ver-

keersveiligheid in de wijk. Toch 

las ik in de krant dat de ge-

meente het nog niet nodig vindt 

versneld naar de verkeersituatie 

op de Bredaseweg te kijken. Dit 

terwijl de wijkbewoners dagelijks 

met deze onveilige situaties te 

maken hebben. De bewoners 

van het Rooi Hartenpark probe-

ren bijvoorbeeld al langere tijd 

bij de gemeente een zebrapad 

te krijgen. De oversteek vanuit 

het park naar de Eikstraat is 

onoverzichtelijk en erg gevaarlijk 

voor zowel voetgangers, fietsers 

als uitrijdende auto’s. Ook bij de 

Wilgenstraat zou een zebrapad 

de situatie voor de overstekende 

voetgangers flink kunnen ver-

beteren. En kan er niet gekeken 

worden naar de verkeerslichten 

die het extra verkeer vanuit De 

Regenboogstraat moeten do-

seren? Hopelijk is de gemeente 

toch bereid samen met de 

wijkbewoners spoedig te zoeken 

naar veilige oplossingen. 

Tot die tijd zit er weinig anders 

op dan zelf goed uit te kijken en 

kinderen op het hart te drukken 

voorzichtig te zijn en – zo veel 

mogelijk – bij de verkeerlichten 

de Bredaseweg over te steken. 

Ook als fietser kun je zelf bijdra-

gen door bijvoorbeeld te zorgen 

voor goede verlichting. Maar 

ook alle automobilisten in de 

wijk: matig uw snelheid en geef 

het goede voorbeeld, en niet al-

leen op de Bredaseweg!  

                 Marleen van de Wiel

Het ongeluk gebeurde recht voor de monumentale begraafplaats aan de Bredaseweg. Spontaan werden bloemen en briefjes neergelegd.
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Odulphuslyceum is weer klaar voor de toekomst
Dagelijks fietsen er ruim 1300 havo- en vwo-leerlingen 

door onze wijk op weg naar het Odulphuslyceum. Vanuit 

alle windrichtingen in Tilburg, maar ook vanuit de omlig-

gende dorpen komen de middelbare scholieren aan. Het 

merendeel gaat richting Noordhoekring 99, waar de brug-

klassen en het vwo zich bevinden. De andere leerlingen 

gaan naar het havo-gebouw aan de Noordhoekring 182.

De school is de laatste jaren erg 

populair. Afgelopen jaar was er 

een recordaantal aanmeldingen 

voor de brugklas, meer dan 400. 

Dat was een aantal jaren gele-

den wel anders; het Odulphus 

kende door een aantal verschil-

lende factoren een behoorlijke 

dip. Maar met de komst van 

een nieuwe rector, Delianne 

Hoekstra, werd er orde op zaken 

gesteld. Dit leidde gestaag tot 

betere resultaten van de school, 

waardoor het leerlingenaantal 

ook weer toenam.

Verbouwing

Doordat de school bleef groeien 

was uitbreiding echt noodzake-

lijk. Er was al veel langer sprake 

van een verbouwing, maar door 

omstandigheden was dat er nog 

niet van gekomen. De aankoop 

van het oude politiebureau, 

schuin aan de overkant, was 

een mooie kans om een apart 

havo-gebouw te realiseren. Het 

voordeel van het renoveren van 

een nieuw te betrekken pand 

was dat de winkel gewoon open 

kon blijven zonder al te veel 

overlast. Nadat in 2014 de nieu-

we havo van start ging, kon de 

renovatie van het hoofdgebouw 

beginnen. De kleine lokalen wa-

ren niet meer geschikt voor de 

vele leerlingen per klas. Daarom 

werden er overal drie lokalen 

samengevoegd tot twee lokalen. 

Op de gangen is ruimte gemaakt 

voor overlegplekken, of om 

rustig te werken. Ook de tweede 

gymzaal werd flink verbouwd. 

De kapel, die de laatste jaren 

dienst deed als mediatheek, is 

in ere hersteld en is schitterend 

geworden. Het mooiste aan de 

verbouwing is dat de oude sfeer 

behouden is gebleven in combi-

natie met modern comfort. 

Ontstaansgeschiedenis

Het schoolgebouw staat al sinds 

1930 in onze wijk. Het werd 

ontworpen door de Tilburgse ar-

chitect J. van de Valk. De school 

bestond toen echter al tientallen 

jaren. Deze was in 1899 gesticht 

door de paters van Congrega-

tie, van de Fraters van Tilburg 

en startte met 10 leerlingen! In 

1912 kreeg de school onder 

de eerste rector, Mgr. P.C. de 

Brouwer, de officiële erkenning 

als gymnasium. Met een uitbrei-

ding van een nieuwe verdieping 

in 1962 en een nieuwe vleugel 

in 1992, kreeg de school ruimte 

voor meer leerlingen. 

Nu, 117 jaar later, telt het Odulp-

huslyceum 1350 leerlingen, dat 

is dus een absoluut record.

Leerlingenstop

Om het fijne leerklimaat op de 

school te behouden, kan de 

school niet meer groeien. Er 

kunnen geen leerlingen meer bij. 

Daarom wordt er vanaf volgend 

jaar helaas een leerlingenstop 

ingevoerd, Op basis van loting 

zal dan worden bepaald of je 

mag starten op het Odulphusly-

ceum. Dat betekent echter zeker 

niet dat de ontwikkelingen stil 

blijven staan. Zo zijn er voor de 

toekomst nog genoeg plannen 

met de school, zoals uitbreiding 

van de gymnasiumafdeling. 

Contact met de buurt

Het Odulphuslyceum vindt een 

goed contact met de buurt be-

langrijk en hanteert het principe 

dat ze zo veel mogelijk overlast 

voor buurtbewoners willen be-

perken. Daarom heeft de school 

bijvoorbeeld ook regelmatig 

contact met de overburen op de 

Noordhoekring. Als er iets aan 
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de hand is, wordt dit meteen 

aangepakt. 

Want natuurlijk lopen er regel-

matig leerlingen in de pauze en 

tussenuren buiten. Dit moet ech-

ter voor iedereen op een goede 

manier verlopen. 

De omwonenden hebben 

onlangs ook een uitnodiging 

ontvangen voor een rondleiding 

op de school. Het werd een 

gezellige avond, met een grote 

opkomst. Daarnaast staan de 

deuren van de school al sinds 

een paar jaar open voor KvW 

de Noordhoek. Het Odulphus-

lyceum is dan voor de kinderen 

van de basisscholen een week 

lang in de zomervakantie het 

thuishonk. Een prachtige, fijne 

plek waar de kinderen uit de wijk 

ook al kunnen kennismaken met 

de school. 

Een mooie win-winsituatie! 

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. 

Delianne Hoekstra, rector van het Odulphuslyceum, voor de onlangs onthulde tijdlijn.

In de Boomtak vraagt een medewerker weekendploeg
Wijkcentrum In De Boomtak draait volledig op de inzet van haar 

grote groep enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilliger zijn bij In De Boom-

tak betekent: sociaal bezig zijn, opkomen voor de medemens en 

onderdeel uitmaken van een gevarieerd en gezellig team enthou-

siastelingen. Elke dag worden er allerlei activiteiten georganiseerd: 

van knutselen met papier-maché tot streetdance en van biljart tot 

computerles. Bij In De Boomtak zijn vrijwilligers op allerlei terreinen 

actief. Zo zijn er vrijwilligers die de bardiensten draaien, de ICT 

onderhouden, de reserveringen en planning verzorgen, activiteiten 

organiseren, de schoonmaak doen en het technisch onderhoud aan 

het pand doen. In De Boomtak is doordeweeks open van 8.00 tot 

23.00 uur en in het weekend op flexibele tijden. 

De functie

Het meedraaien van bardiensten bij feesten en activiteiten die op de 

zaterdagen en zondagen georganiseerd worden in het wijkcentrum. 

Dit kan particuliere feesten betreffen, maar ook de maandelijkse 

Live In De Boomtak op de laatste zondag van de maand. 

De tijden en frequentie verschillen omdat deze afhankelijk zijn van 

de boekingen. 

Ideaal zou zijn als je minimaal één dienst per maand kunt draaien. 

Heb je interesse in de vacature of vragen? 

Neem dan contact op: vacature@deboomtak.nl 

Of bel ons op 013-5430920.
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‘Meebuurten’ over het nieuwe stadspark
Hoe maak je van 82 ideeën een park voor de hele stad? 

En hoe kunnen de wijken rondom het VGL-terrein mee-

denken, zodat het park een goede ‘buurman’ wordt 

voor de omgeving. Dan ga je met elkaar in gesprek. Op 

dinsdag 8 november konden belangstellenden ‘komen 

buurten’ over de nieuwe plannen. Ruim 80 mensen waren 

aanwezig in het Soulcafé aan de Hart van Brabantlaan.

Na een welkom door de 

regiegroep was het tijd voor vier 

korte presentaties (pitches) van 

de acht geselecteerde ideeën. 

Erik van Gool vertelde enthou-

siast over de plannen voor de 

stadscamping en Rolien van der 

Zwan was blij met de nieuwe 

mogelijkheden voor scouting 

Esjeeka. Bart Spijkers deelde 

zijn droom over bewegen in de 

buitenruimte, een ‘open sport-

club’ voor jong en oud. 

De laatste pitch was van de 

jonge bevlogen horecaonder-

nemers Lennart en Dirk. Zij 

willen een gemoedelijk T-huis, 

een thuis voor alle Tilburgers. 

‘Een stadse variant van In den 

Bockenreyder, aldus Dirk. 

Zicht op de stad

Enthousiaste ideeën genoeg, 

maar hoe wordt dat één park? 

Met deze vraag is landschapsar-

chitect Esther Kruit aan de slag 

gegaan. Ze heeft het VGL-ter-

rein geanalyseerd: hoe ligt het 

terrein ten opzichte van de 

rest van de stad, wat leert de 

historie ons? De loop van oude 

(water)wegen, een blauwsloot 

en de sporen van Van Gend 

& Loos zijn inspiratie voor de 

zichtlijnen van het park. Daar-

naast is het zicht op de stad 

prachtig. Hierom denkt ze aan 

een verhoogde ligweide tegen 

het spoor. ‘Maar het zijn echt de 

eerste ideeën. We zitten in de 

schetsfase en moeten we nog 

veel meer onderzoeken voordat 

het plan definitief is’, waar-

schuwt Esther. Wel voegt ze er 

aan toe dat ruimte en groen heel 

belangrijk zijn en blijven en dat 

het park via meerdere ingangen 

toegankelijk moet zijn. 

‘Buurten’ 

De tweede helft van de avond 

is het woord aan het publiek. 

Paula Willemse, een van de 

adviseurs nodigt iedereen uit 

om vragen te noteren. Nadat 

alle vragen zijn verzameld, 

beantwoordt Johan Dunnewijk, 

voorzitter van de regiegroep, ze 

per onderwerp op eigen wijze. 

De vragen gaan vooral over de 

toegankelijkheid, parkeerfacili-

teiten en veiligheid van het park. 

Johan Dunnewijk geeft aan dat 

professioneel beheer van het 

park de ambitie is en dat het 

park schoon en veilig moet zijn. 

Dit betekent onder andere dat 

het park ’s avonds op slot gaat 

en dat honden er niet vrij mogen 

rondlopen. 

‘Maar hoe zit het dan met de 

permanente buurtcamping?’ 

vraagt een buurvrouw. Erik van 

Gool geeft aan dat de jaarcam-

ping heel kleinschalig is, onge-

veer tien plaatsen. ‘En, we den-

ken hiermee ook iets aan het 

park te kunnen bijdragen omdat 

deze camping ook ’s nachts 

wordt beheerd. Op die manier 

is het park ook ‘s nachts be-

heerd.’ Voor het parkeren zullen 

meerdere oplossingen moeten 

worden gezocht. Uitgangspunt 

is dat de bezoekers van het park 

niet parkeren op de plaatsen 

van de omwonenden. 

Blijf op de hoogte!

Duidelijk is wel dat er nog geen 

enkele toezegging kan wor-

den gedaan. Voorlopig zullen 

de buurtbewoners vertrouwen 

moeten hebben in de kwartier-

makers. ‘We zouden wel gek 

zijn wanneer we de vragen en 

suggesties die de buurtbewo-

ners hebben niet meenemen. 

Maar laat ik duidelijk zijn, niet 

alle verlangens kunnen worden 

gehonoreerd.’ Hoe nu verder? 

‘We blijven graag in contact, via 

dit soort bijeenkomsten, maar 

ook direct. Er is een facebook-

pagina en er is ook contact met 

de wijkraden’, aldus Dunnewijk 

Begin januari 2017 zullen de 

definitieve plannen bekend wor-

den gemaakt aan de stad. In het 

voorjaar kan dan gestart worden 

met de grondwerkzaamheden. 

‘Misschien wil de koning wel de 

eerste schop in de grond ste-

ken?’ suggereert iemand. En de 

naam van het park? Die is nog 

niet bekend. Daarvoor zullen we 

moeten wachten tot 2017.

Het nu nog lege VGL-terrein gaat binnenkort drastisch veranderen

Op de hoogte blijven? 

www.tilburgaanzet.nl

Via Facebook: Stadspark013

Ook kan je hier je vragen 

stellen. 

of via onze Wijkkrant De 

Noordhoek! 
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Word ook vrijwilliger bij KinderVakantieWerk
Hier in de wijk kent iedereen het: KinderVakantieWerk De 

Noordhoek (KVW). Veel kinderen uit de wijk doen de laat-

ste week van de schoolvakantie mee aan het programma 

van KVW. Andere wijkbewoners hebben vroeger als kind 

zelf meegedaan. Ook kennen sommige KVW van de vos-

senjacht in de wijk en van de jaarlijkse collecte. Kortom, 

KVW De Noordhoek hoort echt bij onze wijk!

Gezellige vriendengroep

‘De start van KVW was he-

lemaal niet in onze wijk. 34 

jaar geleden startte de eerste 

editie in Sint Anna vanwege 

een brand in De Boomtak,’ 

bekent Guus van Deurzen. ‘In 

het jaar daarna, in 1983, ben ik 

via een vriend bij KVW betrok-

ken geraakt. Het was een echte 

vriendengroep met veel gezellig-

heid. Ik heb er zelfs mijn vrouw 

Antoinette leren kennen!’ 

Onder het genot van een kopje 

koffie ‘In de Boomtak’ vertelt 

Guus enthousiast over zijn 

werkzaamheden voor KVW. De 

verhalen worden gekenmerkt 

door saamhorigheid; samen 

zorgen ze voor een leuke va-

kantieweek voor zo veel mo-

gelijk buurtkinderen. Inmiddels 

heeft Guus afscheid genomen, 

maar ook nu nog is het samen 

plezier maken even belangrijk. 

Veel jongeren die meehelpen 

zijn vrienden en na afloop van 

de vakantieweek is altijd een erg 

gezellig weekend voor iedereen 

die heeft meegewerkt. Meehel-

pen aan KVW staat garant voor 

leuke herinneringen en veel 

nieuwe Facebookvrienden.

Activiteiten

De vakantieweek heeft al vele 

jaren dezelfde opzet. Vaste 

elementen zijn: een dag zwem-

men, vossenjacht en voor de 

‘oudere kinderen’ (groep 6-7-8) 

een overnachting met spook-

tocht. Vroeger gingen ze op de 

fiets naar de Loonse en Dru-

nense Duinen en daarna naar 

de Efteling. Tegenwoordig is het 

Hilvarenbeek, maar nog altijd 

met een spooktocht in het bos. 

‘Dat is in de loop der jaren wel 

veranderd. Vroeger mocht je 

overal een spooktocht organi-

seren,’ zegt Guus. ‘Nu het een 

beschermd natuurgebied is mag 

je zoiets niet meer organiseren 

in de Loonse en Drunense Dui-

nen. Ook bij Hilvarenbeek is het 

lastig. Ooit is een oudere dame 

die haar hondje uitliet, flink 

geschrokken van de spooktocht. 

Na haar klacht mocht ook in dat 

stuk bos niet meer gespookt 

worden. Gelukkig hebben we 

nu een goede afspraak met een 

boer.’ Lachend vertelt Guus dat 

hij zelf ooit het hardst is ge-

schrokken van een muis tijdens 

de spooktocht. Verder wordt er 

elk jaar een uitstapje naar een 

attractiepark gemaakt, met de 

bus. Het meest bijzondere uitje 

voor Guus was die keer dat alle 

kindervakantieweken in heel 

Tilburg samen naar Bobbejaan-

land gingen. Een lange stoet 

van wel 65 bussen. Tegenwoor-

dig is de thuisbasis voor KVW 

het Odulphuslyceum. KVW is 

erg blij met deze samenwerking. 

Het is een prachtige plek waar  

KVW veel meer kinderen kan 

ontvangen dan in wijkcentrum In 

de Boomtak. En het is voor de 

kinderen erg leuk al ‘op de grote 

school’ te mogen rondlopen.

Goed voor je cv!

Afgelopen jaar kon KVW helaas 

minder kinderen laten meedoen. 

Reden was dat de meeste jon-

geren die meehelpen zelf alweer 

naar school moesten, zodat 

KVW te weinig vrijwilligers had 

om een mooie week te orga-

niseren. Er konden daardoor 

de afgelopen keer veel minder 

kinderen geplaatst worden. 

‘Geen KVW zonder enthousi-

aste jongeren! We kunnen pas 

een leuke kindervakantieweek 

maken wanneer we genoeg 

jongens en meiden hebben die 

mee willen helpen.’ Het is best 

een klus om een goed team van 

begeleiders te krijgen, want het 

is natuurlijk wel een verantwoor-

delijke taak. Voor elke groep 

van tien kinderen zoekt KVW 

twee begeleiders. ‘Vaak maken 

we een team van iemand met 

ervaring en iemand die nieuw is. 

Zo blijft het ook voor de bege-

leiders zelf leuk. Iedereen vanaf 

16 jaar is welkom om mee te 

helpen.’ Hoeveel tijd het kost, is 

lastig te beantwoorden. Je kunt 

heel actief zijn en bijvoorbeeld 

ook bij alle voorbereidingen en 

de inschrijving helpen. Maar 

ook wanneer je alleen tijdens 

de week een groep kinderen 

wilt begeleiden is dat fijn. Het 

enige wat nodig is, is een flinke 

dosis enthousiasme en een vrije 

vakantieweek. ‘En vrijwilliger 

zijn bij KVW staat ook nog eens 

goed op je CV!’ voegt Guus 

eraan toe. ‘Het begeleiden van 

KVW is een prachtige ervaring 

om nooit te vergeten.’

Leuke ervaring opdoen?

Help mee met KinderVakan-

tieWerk De Noordhoek!

Voor informatie en meld je 

aan via kindervakantiewerk-

denoordhoek@gmail.com

Of kijk op Facebook: ‘KVW 

De Noordhoek’

Wat is KVW? 

KinderVakantieWerk De 

Noordhoek wordt altijd in de 

laatste schoolvakantieweek 

georganiseerd. In 2017 is dat 

van maandag 21 augustus 

tot en met zaterdag 26 au-

gustus. Een groep van onge-

veer 50 vrijwilligers zorgen 

elk jaar voor een geweldige 

vakantieweek voor ongeveer 

180 kinderen uit de wijk.
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Reactie op het artikel in wijkkrant nummer 6

‘Ruim de poep van uw 
hond alstublieft op’
Heb het artikel ”Ruim de poep 

van uw hond alstublieft op” 

gelezen in de vorige wijkkrant. 

En het is inderdaad triest dat er 

hondenbezitters zijn die de poep 

van hun hond niet opruimen.

Wij hebben ook een hond 

en gaan daar 5 keer per dag 

mee naar buiten en als hij zijn 

behoeften heeft gedaan ruimen 

we dat netjes op. Maar soms 

moeten we goed kijken welke 

poep van onze hond is, want er 

ligt nogal wat poep van andere 

honden waarvan de baasjes 

het laten liggen. Ook op het 

hondenuitlaatplaats in de El-

zenstraat ligt het vol met poep. 

Vandaag zijn we ook geweest 

op de uitlaatplaats en de hond 

doet zijn behoefte en wij ruimen 

het op. Maar je moet opletten 

waar je loopt, want hebt zo poep 

onder je schoenen omdat er 

maar enkele mensen zijn die 

het opruimen. De uitlaatplaats 

is toch al niet zo groot maar als 

de poep niet word opgeruimd 

ligt het zo vol. Dan komt er een 

jonge dame met haar hond laat 

de hond los en die gaat kwis-

pelend een plek zoeken om zijn 

behoefte te doen. Als dit is ge-

lukt, loopt hij kwispelend en trots 

rond maar de jonge dame maakt 

geen aanstalten om zijn poep op 

te ruimen. Dan vragen we: ga 

je de poep niet opruimen? Nee, 

zegt ze, dat doet niemand, dus 

ik doe het ook niet.

Maar als iedereen er zo over 

denkt, is het slecht gesteld met 

het schoon houden van onze 

wijk. Daarom is het voor ons 

klaar: wij komen niet meer op 

deze hondenuitlaatplaats waar 

anderen denken: laat de poep 

maar lekker liggen.

Beste buurtbewoners, ruim de 

poep van uw hond op. Het is 

een kleine moeite en het houdt 

onze wijk schoon.   G. de Leeuw

Wijkcentrum In de Boomtak 

als leerbedrijf
Wijkcentrum In de Boomtak wil 

graag het kloppende hart van de 

Noordhoek zijn. Als je daar op 

een doordeweekse dag op een 

willekeurig tijdstip binnenloopt, 

dan zie je ook dat dat aardig 

gelukt is: veel activiteiten, voor 

jong en oud en veel vrijwilligers 

die daar op allerlei manieren bij 

betrokken zijn.

Het bestuur van het wijkcentrum 

heeft bij het bepalen van haar 

doelstellingen de horizon van de 

wijk verbreed: het wil ook graag 

de mogelijkheid bieden aan 

studenten uit Tilburg, en waar 

mogelijk ook van buiten Tilburg, 

om stage te lopen en zo in het 

wijkcentrum praktische ervaring 

op te doen.

Sinds anderhalf jaar kom je in 

het buurthuis dan ook regel-

matig studenten tegen van het 

mbo en hbo die 3 maanden of 

een halfjaar aan het werk zijn 

met hun stageopdracht. In het 

wijkcentrum vinden natuurlijk 

veel verschillende activeiteiten 

plaats. Er zijn dus legio mo-

gelijkheden om ervaring op te 

doen. Er zijn werkzaamheden 

op het gebied van ict, admini-

stratie, horeca en activiteitenbe-

geleiding, om er maar eens een 

paar te noemen. 

Bij de op handen zijnde verbou-

wing van de buitenplaats van 

het kinderdagverblijf zullen mo-

gelijk studenten van de afdeling 

Bouwkunde op zowel mbo- als 

hbo-niveau worden ingescha-

keld.

Voor het aanvragen van een 

stage bij wijkcentrum In de 

Boomtak kunt u contact opne-

men met de teamleider van het 

wijkcentrum Koen Seuren 013-

5430920.

Herfst in de bomenbuurt
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Buurthuis gaat de eigen voorgevel opfleuren
Het afgelopen jaar is wijkcen-

trum In de Boomtak vooral bin-

nenshuis bezig geweest met de 

aankleding en het interieur. Ook 

op de binnenplaats is het nodige 

gebeurd: er zijn plantenbakken 

rondom het terras neergezet en 

er is een groen rookhok ge-

maakt.

“Nu zijn er plannen om in het 

voorjaar ook de buitengevel 

aan de voorkant of Boomstraat 

van een prettige uitstraling te 

voorzien,” zegt Lisette Sweep, 

bestuurslid van de stichting die 

het wijkcentrum beheert.

Bij de gemeente is inmiddels 

een verzoek ingediend om, in 

navolging van de Dyonisius-

straat, een richel van één tegel 

breed vrij te maken voor aan-

plant. Daarvoor zullen vooral 

zaadjes en plantjes gebruikt 

worden uit de eigen tuin van Li-

sette. En uiteraard is er gekozen 

voor kindveilige (dus niet-giftige) 

en insectvriendelijke plantjes. 

Hoewel het in het begin mis-

schien nog wat kaal oogt, 

omdat de plantjes eerst moeten 

groeien, zal er uiteindelijk het 

hele jaar door bloei zijn. Wellicht 

wordt ook nog contact opgeno-

men met een tuincentrum over 

de overschotten die anders 

weggegooid zouden worden. 

Hoewel het geheel een onder-

houdsvriendelijk karakter krijgt 

zal, waar nodig, met de onder-

steuning van vrijwilligers de ge-

veltuin worden bijgehouden. De 

hedera (klimop) die er al staat, 

heeft al een grote noodzakelijke 

onderhoudsbeurt gehad. Er is 

stevig in gesnoeid en de nest-

jes die erin zaten zijn allemaal 

behouden. 

Op 15 november vindt overleg 

plaats met de buurtbewoners 

die naast en aan de overkant 

van het pand wonen, over de 

opzet van het plan en kunnen 

zij ideeën aandragen. Ook is er 

reeds contact gelegd met basis-

school De Vuurvogel. Leerlingen 

van deze school gaan helpen 

bij het maken en schilderen van 

vogelhuisjes op de NL Doe Dag, 

die dan op de voorgevel komen 

te hangen.

Heeft u ideeën over dit initiatief, 

of wilt u meehelpen? Dan kunt u 

contact opnemen met het buurt-

huis via het e-mail: 

info@deboomtak.nl

Deze nu nog kale voorgevel ziet er binnenkort stukker fleuriger uit
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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)

18.00 – 19.15: Dutch Celtic Dance Academy

19.30 – 20.30: Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

  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

10.30 – 12.30: Vergadering Bestuur Noordhoek (1e dinsdag  

  van de maand)

17.30 – 18.30: Bos BSO

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

21.00 – 22.30: Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

  Donderdag
09.30 – 10.45: Yoga

10.00 – 13.00: PC-Consult

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

17.30 – 18.30: Bos BSO

20.00 – 21.30: Sportschool Le Granse, Aikido

20.30 – 23.00: Café Francais (1e donderdag v/d maand)

20.00 – 22.30: Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)

21.00 – 23.00: Tafeltennis

  Vrijdag
13.30 – 16.00: Koersbal

14.00 – 16.00: Handwerkmiddag

17.30 – 18.30: Bos BSO

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 – 21.30: Sportschool Le Granse

20.30 – 22.00: Saxofoonkwartet Tango & Zo

   Zaterdag en Zondag
11.00 – 12.30: Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu (Zaterdag)

11.30 – 12.30: Sportschool Le Granse, junior Ju-Jitsu (Zaterdag)

13.00 – 17.00: Repair Café (3e zaterdag van de maand)

11.00 – 13.00: Volksdansen Koffie instuif (2e zondag vd maand)

14.00 – 19.00: Live In De Boomtak (laatste  zondag vd maand)

Openingstijden:          maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur

Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnostiek Brabant en kinderdagverblijf De Kleine Boom

Wijkcentrum In De Boomtak 
Website:             www.deboomtak.nl

E-mail:              info@deboomtak.nl 

Reserveringen: office@deboomtak.nl
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Het Sociaal Centrum In de Noordhoek

Boomstraat 81

5038 GP Tilburg

Telefoon: 06-17771058 

mail: sociaalcentrum@deboomtak.nl
fb: hetsociaalcentrumindenoordhoek

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 invullen 

aan de bar zodat wij contact met u opne-

men.

Like ons op Facebook voor alle informatie!

Wandelen is gezond! Daarom is er de wekelijkse wandeling. 

Dagelijks 30 minuten bewegen of wandelen is de norm vanuit de 

WereldGezondheidOrganisatie. 

De voordelen van samen wandelen zijn:

• Het voorkomt overgewicht.

• Je wordt er fitter van.

• Het is goed voor je sociale leven.

• Het maakt je creatiever.

• Je word er rustiger van.

• Het is goed voor de stoelgang.

• En het is vooral leuk!

Daarom wandelen wij met een groepje iedere dinsdag. We starten 

om 10.30 uur bij In De Boomtak en lopen ongeveer een uur. 

Wilt u meedoen? Kom dan op dinsdagochtend voor 10.30 uur 

naar In De Boomtak. Iedereen is welkom!

Bomenrondleiding/fotoinspiratiecursus  groot succes!

Buurtwandeling

Op maandag en donderdagmorgen wordt er van 10:00 uur tot 

13:00 uur computerhulp geboden bij In De Boomtak.

Echter vanwege de drukte en flexibiliteit zoeken wij daarvoor 

extra hulp.

Heb je affiniteit met computers en wil je de mensen die tijdens de 

inloop vragen hebben over hun computer op weg helpen? Meld 

je dan aan bij het sociaal centrum, via email 

sociaalcentrum@deboomtak.nl 

of via de bar van de boomtak.

Oproep computerhulp:

Wie is handig en wil voor een mevrouw in de wijk twee rolgordij-

nen ophangen? Heeft u ruimte om deze klus op te pakken?

Meld je dan aan bij het sociaal centrum, via email 

sociaalcentrum@deboomtak.nl of via de bar van de boomtak.

Gevraagd

De wandeling door onze wijk met stichting stadsbomen en de fototentoonstelling was een groot succes.

We hebben genoten van het mooie weer en het enthousiasme waarin we werden rondgeleid langs de mooie bomen in de wijk. Ook 

een bezoekje aan het verborgen Elzenhof en de kapel waren zeer de moeite waard.  Hartelijk dank voor de medewerking!
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Quiet Community, een bijzonder initiatief

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, werd het magazine 

Quiet 500 geprestenteerd in de Nieuwe Vorst. De Quiet 500 

is de tegenhanger van de Quote 500, een glossy over de 

500 rijksten van Nederland. De Quiet500 gaat echter over 

armoede. Uit de Quiet 500 ontstond de Quiet Community, 

die gevestigd is in onze wijk, in de Boomstraat 131.

De Quiet Community is een 

marktplaats zonder geld. Quiet 

members hebben toegang tot 

producten en diensten die gratis 

door particulieren en bedrijven 

worden aangeboden. 

Natuurlijk gaat dat niet van-

zelf, er is een projectteam. Het 

team bestaat uit: Esther Croes 

(projectleider, sponsoring), 

Jean-Pierre Joos (projectlei-

der, platform), Yvette ten Brink 

(coördinatie members) en Lisa 

Mulder (sponsoring). Deze vier 

medewerkers werken voor een 

aantal uren betaald en nog een 

aantal uren vrijwillig. Daarnaast 

draagt nog een heel team van 

supporters en vrijwilligers bij 

aan de Quiet Community. ”Dat 

is hard nodig, want het is reuze 

druk,” zegt medewerkster Yvette 

ten Brink. 

Armoedebestrijding

De Quiet Community is ont-

staan naar aanleiding van de 

publicatie van de eerste Quiet 

500, een glossy over armoede, 

als tegenhanger van de Quote 

500, een glossy over de 500 

rijksten van Nederland. Twee 

miljonairs uit die Quote 500 zet-

ten zich in voor Quiet: Dirk Lips 

en Harry Hilders. Zij maken de 

Quiet Community mogelijk door 

financiële bijdragen voor kantoor 

en staf. Het doel is armoede te 

verzachten, en een gevoel van 

eigenwaarde terug te geven aan 

de ‘members’. 

Samen met Lips en Hilders 

is een nationaal plan ontwik-

keld voor regionale armoede-

bestrijding. Dit jaar is dit plan 

gelanceerd in Tilburg. Met die 

opgedane ervaring kan de Quiet 

Community in andere steden 

worden uitgerold.

Samenwerking

In  Boomstraat 131 zijn ook 

twee andere organisaties geves-

tigd, waarmee wordt samenge-

werkt: de Krachtcentrale 013 en 

Broodje Aap & Linke Soep .

Enthousiast vertelt Yvette ver-

der: “De relatie met de andere 

partijen in het pand is intensief. 

Zo sturen wij sommige van onze 

members door naar De Kracht-

centrale wanneer wij denken dat 

zij deze mensen goed zouden 

kunnen helpen.

Andersom kunnen mensen die 

bij De Krachtcentrale een traject 

hebben gevolgd, ons netwerk 

aanspreken om bijvoorbeeld 

een nieuwe onderneming op de 

kaart te zetten. Zo hebben we 

laatst member Stefanie kun-

nen helpen door het regelen 

van sportattributen, zodat zij nu 

professionele fitnesslessen kan 

geven. Wij proberen daarmee 

onze members in hun kracht te 

zetten, te empoweren, waardoor 

zij het gevoel krijgen weer mee 

te doen in onze maatschappij.’

Een ander voorbeeld van sa-

menwerking is dat wij onlangs 

een kledingruil hebben georga-

niseerd, waarvoor Broodje Aap 

& Linke Soep de hapjes heeft 

verzorgd en de buurvrouwen 

van KANT social design de 

ruimte en passpiegels hebben 

uitgeleend. De partijen in ons 

pand stimuleren en enthousias-

meren elkaar en er hangt een 

bruisende, innovatieve sfeer.

Het volgende event is een 

Kerstfair voor onze members 

met cadeaus voor de kinderen 

van onze members en kerstkle-

ding. 

We roepen graag nu alvast 

mensen uit de buurt op die 

eventueel feestelijke kerstkle-

ding zouden willen doneren!”

Projecten

De Quiet Community zet 

projecten op die een positieve 

invloed hebben op de stad 

en haar bewoners. Zo zijn er 

gepensioneerde docenten die 
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beschikbaar zijn om bijlessen 

te geven, (semi)professionele 

klussers die members helpen bij 

het inrichten van hun huis, maar 

ook restauranthouders die gratis 

een avondje uit eten aanbieden, 

theaters die kaartjes geven etc. 

Er is niet alleen aanbod voor 

volwassenen, maar ook voor de 

kleintjes. Zo mogelijk worden bij 

de projecten ook members inge-

schakeld. Op die manier raken 

ze betrokken bij de omgeving en 

krijgen ze de mogelijkheid hun 

netwerk uit te breiden. 

Yvette: “De groei van het aantal 

sponsoren laat een stijgende 

lijn zien. De presentatie van de 

nieuwe Quiet500 weer heeft ook 

een flinke boost gegeven om 

armoede weer op de agenda 

te zetten. Veel particulieren en 

bedrijven willen echt graag wat 

geven. En nu de naam Quiet 

steeds meer gaat rondzingen 

in Tilburg vinden mensen en 

bedrijven het fijn zich bij ons aan 

te sluiten. De totale Community 

bestaat uit nu 1500 Tilburgers: 

medewerkers, tientallen vrijwil-

ligers, honderden sponsoren en 

ongeveer 450 members en hun 

gezinnen, die aangewezen zijn 

op de voedselbank.”

Hoe kun je ‘member’ worden?

Als je staat ingeschreven bij de 

voedselbank kom je in aanmer-

king voor allerlei producten en 

diensten, afkomstig van particu-

lieren en bedrijfsleven, maar ook 

van de Quiet-members zelf. 

Het is de bedoeling om bin-

nenkort buiten de Voedselbank 

meer mensen die het moeilijk 

hebben in te schrijven. 

Yvette: “Er zijn op dit moment 

zo’n 450 members. Deze mem-

bers staan of stonden inge-

schreven bij de Voedselbank. 

Bij de Quiet word je ook niet 

uitgeschreven als je geen recht 

meer hebt op de Voedselbank. 

Daarna heb je natuurlijk niet 

ineens heel veel inkomen.”

Hoe kun je de Quiet Commu-

nity ondersteunen als bedrijf 

of particulier?

Heel eenvoudig, meldt je aan 

via info@quiet.nl, en er wordt 

contact met je opgenomen.

O ja, een laatste vraag, waarom 

al die Engelse termen? “De 

Engelse termen zijn ontstaan 

omdat wij ontstaan zijn als een 

parodie op het tijdschrift de Quo-

te. Dat is een Engelse term, dus 

is de rest daarop aangepast. En 

quiet betekent stil. En daar doen 

we het natuurlijk voor: we willen 

de stille armoede bespreekbaar 

maken en verzachten.”

Wil Verheggen

Eindelijk de bezem door het Van Beurden-terrein
Na een dwingende oproep van de wijkraad is recent de 

bezem door het vervallen Van Beurden-terrein gegaan. 

Vooral de bewoners van de flats aan de Hart van Brabant-

laan hadden last van onder andere illegale bewoning, 

vervuiling en geluidsoverlast.

Weggestopt in een hoek van 

onze wijk ligt al tientallen jaren 

het Van Beurden-terrein. De 

voormalige brandstofhandel aan 

de Hazelaarstraat is zowat sinds 

mensenheugenis niet meer in 

gebruik. 

Hierdoor is het terrein verpau-

perd en flink vervuild. Volgens 

de wijkraad worden de woning-

wet en het bouwbesluit over-

treden. Ook is het terrein niet 

goed afgesloten waardoor de 

vervallen installaties makkelijk 

bereikbaar zijn. 

Onlangs heeft de gemeente 

het terrein geïnspecteerd en de 

eigenaar aangeschreven. De 

boodschap aan Van Beurden 

was duidelijk: 

 De illegale bewoning moet 

worden gestaakt. En dat moet 

ook zo blijven in de toekomst.

 Het terrein moet deugdelijk 

worden afgesloten, of de tank 

en de kooiladder moeten wor-

den verwijderd.

 Ook is afsluiting van het terrein 

nodig of de tankwagon moet 

worden verwijderd.

 Er moeten voorzieningen 

getroffen worden bij putten 

en goten waardoor valgevaar 

•

•

•

•

wordt voorkomen.

 De elektrische stroomvoorzie-

ning die is aangesloten op de 

generator moet worden verwij-

derd.

 De kachel en de vuurhaarden 

moeten worden verwijderd.

 Het terrein moet deugdelijk 

worden afgesloten of men moet 

voorzieningen treffen zodat de 

asbestvezels zich niet kunnen 

verspreiden.

 De vervuiling in de vorm van 

huishoudelijk afval, uitwerp-

selen, etensresten moeten 

opgeruimd worden.

 Men moet de graffiti verwijde-

ren en achterstallig schilder-

werk herstellen of bouwwerken 

verwijderen.

 Het pand moet wind- en water-

dicht worden gemaakt of betref-

fende bouwwerken verwijderen.

•

•

•

•

•

•

Stok achter de deur

Als stok achter de deur is Van 

Beurden een last onder dwang-

som opgelegd. Dit betekent dat 

de eigenaar een boete krijgt op-

gelegd mits hij niet voldoet aan 

de verzoeken van de gemeente. 

Inmiddels hebben de eigenaren 

al veel gedaan en de gemeente 

zit er bovenop om uiteindelijk 

aan deze ongewenste situatie 

een eind te maken. 

De gemeente blijft intussen met 

de eigenaren in overleg over de 

aankoop van het complex. In de 

plannen van het toekomstige 

stadspark (VGL-terrein) komt 

de locatie van Van Beurden ook 

prominent voor. 

Hiervoor is het uiteraard wel een 

voorwaarde dat de gemeente 

eigenaar wordt van de grond. 
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Ingrediënten voor 4 personen:
• 1000 gr aardappelen               • 400 gr gerookte makreel  
• 500 gr prei                              • 100 gr gezouten boter  
• 5 verse salieblaadjes                • peper en zout
• 5 augurken                                • 1 dl volle melk
• 1 dl witte wijn                            • 1 ei
• 1 theelepel gemalen foelie

Voorbereiding:
Maak de gerookte makreel goed schoon en graatvrij. Snijd 
de makreel en de augurk in blokjes en snijd de salieblaadjes 
klein en snijd het wit van de prei in halve ringen.
Smelt de roomboter in de koekenpan en laat de prei op 
een zacht vuur beetgaar sudderen. 
Doe de gesneden makreel, augurk, salie en witte wijn bij 
prei in de pan.
Laat dit verder warm worden met een deksel op de pan.
Kook ondertussen de aardappelen gaar. Stamp daarna de 
aardappelen fijn en voeg melk, ei, peper en zout  toe en 
roer de puree glad met een staafmixer.

Afwerking:
Meng het preimengsel met de puree en roer dit goed door 
elkaar. Zorg dat het mengsel goed warm is. Doe als laatste 
de foelie erbij. 
Proef tot slot of de stamppot goed op smaak is. Voeg even-
tueel nog wat zout en peper toe.

Smakelijk eten!

Stamppot gesmoorde prei 
en gerookte makreel

Wijntip:
G7 Merlot  2015
Verkrijgbaar bij: Wine & Food 4 You,  

Beukenstraat 55 Tilburg 06-19608252

Grote reünie Odulphuslyceum

Iedereen kent natuurlijk het 

Odulphuslyceum, een grote 

onderwijsinstelling in onze wijk. 

Ongetwijfeld hebben veel wijk-

bewoners daar hun jonge jaren 

gesleten. Op 1 oktober was het 

weer zover dat op het Odulp-

huslyceum een grote reünie 

werd gehouden. Vanwege de 

verbouwing is het lustrum ter 

gelegenheid van het 115-jarig 

bestaan niet gevierd. Maar dat 

was reden genoeg om dat op 1 

oktober goed te maken. 

Om vier uur gingen de deuren 

open, en stroomden de mensen 

binnen. Er was veel gehoor ge-

geven aan de uitnodiging voor 

de reünie. Maar liefs bijna 1500 

oud-Odulphianen waren pre-

sent. Onder hen waren ook oud-

leerlingen die het eindexamen 

om een of andere reden daar 

niet hebben gehaald. Ieder was 

welkom, om de oude nestgeur 

op te snuiven, te eten van de 

uitgebreide buffetten, te praten 

en een drankje te nemen. 

De bijna 1500 oud-Odulphia-

nen hebben er een geweldig 

feest van gemaakt. Ze kunnen 

terugzien op een fantastische 

dag. Nu is het wel weer even 

wachten op de volgende reünie; 

die wordt gehouden in septem-

ber 2024. 

Dan bestaat het Odulphus-

lyceum 125 jaar!

Vooropletters gezocht!

Je bent vast niet dagelijks 

bezig met je eigen veiligheid 

of die van anderen. Logisch, 

want we leven in een relatief 

veilige maatschappij. Toch is 

onze veiligheid niet vanzelf-

sprekend. Daarom is hulp nodig 

bij het vroegtijdig signaleren 

van veiligheidsrisico´s in onze 

omgeving. Het kan calamiteiten 

voorkomen en hulpdiensten hel-

pen sneller ter plaatse te zijn. 

Iedereen kan vooropletter zijn

Een VOOROPLETTER is 

iemand die zich bewust is van 

zijn eigen veiligheid en die van 

anderen. Iemand die alert is, af-

wijkende en opvallende situaties 

opmerkt én meldt. Wij geven je 

praktische tips en zorgen dat je 

kennis up-to-date blijft. Wat doe 

je als de vlam in de pan slaat? 

Hoe voorkom je kortsluiting in 

huis? 

Meer weten? Dat kan dat 

natuurlijk altijd. Als vooroplet-

ter ontvang je regelmatig onze 

nieuwsbrief, eventuele uitno-

digingen voor activiteiten en 

sturen we je af en toe een leuke 

veiligheidsgimmick.

Dus word vooropletter en loop 

mee voorop voor veiligheid in 

onze regio. Het is een kleine 

moeite!

Word ook vooropletter! Meld je aan via 

www.vooropletters.nl

Hier vind je ook meer informatie en tips over veiligheid.
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Oversteek Hart van Brabantlaan wordt beter
In deze wijkrant klaagden al verschillende wijkbewoners 

klachten over de voetgangersoversteken van de Hart van 

Brabantlaan. 

Gelukkig heeft de gemeente hun grieven ter harte ge-

nomen. Binnenkort zullen de oversteekplaatsen worden 

aangepast. 

De Hart van Brabantlaan is vorig 

jaar opnieuw ingericht. Er zijn 

daarna echter veel meldingen bij 

de gemeente binnengekomen 

over de nieuwe voetgangers-

oversteekplaatsen. 

Het ging om meldingen over 

het loopcomfort voor de minder 

validen, de oudere medemens, 

maar ook voetgangers met 

kinderwagens. De gemeente 

wil de inwoners een comforta-

bele oversteek bieden en heeft 

daarom besloten om de stenen 

te vervangen voor een steen-

soort die wél comfortabel loopt. 

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 21 november 

start de gemeente met het 

vervangen van de stenen op de 

voetgangersoversteekplaatsen 

van de Hart van Brabantlaan en 

de Jan Heijnstraat. 

Het gaat om de oversteekplaat-

sen tussen de Ringbaan West 

tot aan de Gasthuisring en bij 

de AH XL. De werkzaamheden 

duren tot 23 december.

Per oversteek wordt één weg-

helft afgesloten voor het ver-

keer, de andere helft van de 

weg blijft beschikbaar waardoor 

het verkeer niet omgeleid hoeft 

te worden. 

Het fietspad wordt wel afgeslo-

ten en fietsers maken tijdelijk 

gebruik van de stoep.

Advertenti epuzzel:
In de advertenti es in deze krant kunt u de woorden vinden die in de opgave ontbreken. 
Als u alle woorden in de puzzel heeft  ingevuld, vormen de lett ers in de middelste balk van bo-
ven naar beneden het onderwerp van een van de arti kelen in deze wijkrant.
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Uitvaar tbegele id ing

  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

 013-3020320
 Hasseltstraat 240, Tilburg

 

Onderzoekskosten €35,- 

(incl. voorrijden en diagnose)

Reparatie van alle merken 

wasmachines, drogers, 

vaatwassers, ovens, 

kookplaten, koelkasten, 

vriezers, afzuigkappen.
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lHart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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


