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Nog dit jaar betaald parkeren in hele Noordhoek
Een doorbraak mag je het best noemen: het voornemen 

van de gemeente nog dit jaar betaald parkeren in te voe-

ren voor de gehele Noordhoek. Of de maatregel er komt 

is niet meer de vraag. Buurtbewoners kunnen nog wel in-

vloed hebben op de details van de nieuwe parkeerregels. 

Naar verwachting is de invoering eind dit jaar een feit.

Het voornemen om betaald 

parkeren in te voeren in de 

Noordhoek is een direct gevolg 

van het besluit van de gemeen-

teraad van afgelopen zomer om 

akkoord te gaan met de nieuwe 

parkeernota. Omdat in onze wijk 

de parkeeroverlast erg hoog is, 

worden de nieuwe regels voor 

uitbreiding van betaald parkeren 

in 2017 als eerste in de Noord-

hoek uitgevoerd. Ook in deze 

krant hebben we uitputtend ge-

schreven over parkeeroverlast 

met name rond CZ. 

Minder parkeeroverlast

Groot voordeel van parkeerre-

gulering is dat parkeerders zon-

der vergunning voortaan moeten 

betalen voor het parkeren van 

hun auto. Veel automobilisten 

zullen dat niet doen en hun heil 

elders zoeken. Hierdoor zal de 

parkeerdruk, en daarmee ook 

de parkeeroverlast, aanzienlijk 

afnemen. Vooral voor bewoners 

rondom CZ en dicht bij het nu 

al gereguleerde gebied (grosso 

modo ten oosten van het Linde-

plein) is dit goed nieuws. Het ta-

rief waarmee deze langparkeer-

ders worden geweerd bedraagt 

waarschijnlijk 1 euro per uur. 

Keerzijde

Wijkbewoners met een auto 

kunnen een vergunning aanvra-

gen. Deze kost (slechts) 5 euro 

per maand voor de eerste auto 

en 16 euro per maand voor een 

tweede auto. Hiermee heeft de 

vergunninghouder het recht om 

zonder bijbetaling in de hele 

Presentatie VGL-terrein

vrijdag 3 februari
Het VGL-terrein, het toekomstige stadspark in onze wijk, 

kent een flinke aanloop. 

Vrijdag 3 februari is er belangrijk nieuws te melden over de 

toekomst van het park. Vanaf 16.30 uur presenteren kwar-

tiermakers, regiegroep en adviseurs het voorlopige ontwerp 

aan de stad. Dit gebeurt in het Ontdekstation Hal 79, Bur-

gemeester Brokxlaan 8. 

Alle wijkbewoners zijn welkom. 

Binnenkort staan in de hele wijk parkeermeters.

Lees verder op pagina 3

Wijk kan 

details nog 

invullen

Noordhoek te parkeren. Maar 

uiteraard zonder gegarandeerde 

parkeerplek. Voor bezoekers 

van bewoners komt een aparte 

regeling tegen een sterk geredu-

ceerd tarief. 

Speelruimte 

In de nieuwe parkeernota is 

de bindende enquête onder 

bewoners afgeschaft. Hiermee 

besliste voorheen de meerder-

heid van de wijk over het wel of 

niet invoeren van betaald par-

keren. In de nieuwe werkwijze 

bepaalt voortaan het College op 

basis van klachten uit de wijk en 

parkeermetingen of er betaald 

parkeren komt in een wijk. De 

gemeente stemt de ‘wijkspeci-

fieke’ invulling af met de wijkbe-

woners en andere belangheb-

benden in de wijk. Denk aan 

vragen over de grenzen van het 

gereguleerde gebied, hoe om te 

gaan met scholen in de wijk of 

waar na invoering van betaald 

parkeren overcapaciteit ontstaat 

en hoe die ruimte te benutten.

Lees verder op pagina 3
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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

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

10.30 – 12.30: Vergadering Bestuur Noordhoek (1e donder  

  dag van de maand)

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)

20.30 – 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 Koie 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: oice@deboomtak.nl
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Het voorlopig ontwerp dat op 3 

februari wordt gepresenteerd, is 

het resultaat van een bijzonder 

traject. Uit ruim 80 plannen zijn 

begin 2016 acht kwartiermakers 

geselecteerd. Afgelopen jaar 

hebben zij een samenhangend 

plan gemaakt voor het voor-

malige rangeerterrein tussen 

spoorlijn en Hazelaarstraat. De 

oppervlakte van het stadspark is 

overigens indrukwekkend: maar 

liefst drie keer de omvang van 

het Wilhelminapark. 

De bedoeling is dat het park in 

de toekomst alle Tilburgers wat 

te bieden heeft. Groen, bewe-

ging en vrijetijdsbesteding staan 

centraal. Hoe de kwartiermakers 

dit voor elkaar willen krijgen 

én hoe ze hierbij de Tilburgers 

gaan betrekken, vertellen ze op 

3 februari. De stadspresentatie 

is voor alle geïnteresseerde 

Tilburgers - en dus zeker ook de 

direct omwonenden - bedoeld. 

In het ideale scenario kan er dit 

jaar nog begonnen worden met 

de voorbereidingen voor de aan-

leg van het park. Deze aanleg 

gebeurt niet in één keer. Een 

belangrijke stap zal de sloop 

van de woningen op de hoek 

Hart van Brabantlaan en de Sint 

Ceciliastraat zijn. Hierdoor opent 

het park zich naar de rest van 

de stad. Bij de presentatie wordt 

ook de definitieve naam van het 

toekomstige stadspark bekend 

gemaakt. 

De presentatie op vrijdag 3 

februari is van 16.30 tot uiterlijk 

19.00 uur. Meer informatie op 

www.tilburgaanzet.nl

Voor algemene vragen over het parkeerbeleid van de ge-

meente kijk op www.tilburg.nl en zoek op parkeren. 

Buurtbewoners met specifieke vragen hebben kunnen te-

recht bij wijkregisseur Robert Hornikx. Dat geldt ook voor 

mensen die zich willen opgeven voor de klankbordgroep. 

  robert.hornikx@tilburg.nl

Algemene opmerkingen kun je mailen naar 

     wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 

In de volgende krant zullen we een selectie van de reac-

ties publiceren.

Klankbordgroep

Vooruitlopend op het formele 

besluit van het College wil de 

gemeente in de Noordhoek 

starten met de samenstelling 

van een klankbordgroep van 10 

tot maximaal 15 wijkbewoners. 

Deze groep gaat namens de 

wijk de gemeente “input leveren 

om binnen de door de Raad 

vastgestelde kaders te komen 

tot een optimale invulling van 

betaald parkeren,” zoals de 

gemeente het ambtelijk om-

schrijft. Het streven hierbij is om 

alle stemmen uit de wijk aan 

bod te laten. Dus naast verschil-

lende bewonersgroepen (met 

en zonder overlast, binnen de 

Noordhoek en daar net buiten) 

ook ondernemers, vertegen-

woordigers van de drie scholen, 

woningcoöperatie enz. De be-

doeling is dat de klankbordgroep 

dit voorjaar in 3 à 4 sessies de 

plannen van de gemeente gaat 

fijnslijpen. Dit advies wordt in de 

besluitvorming door het College 

zwaar gewogen. De gemeente-

raad heeft hierbij geen expliciete 

rol meer anders dan toetsing 

achteraf.

Ellenlange discussie

De discussie over betaald 

parkeren in de Noordhoek leek 

lange tijd op een gebed zon-

der end. Ruim twee jaar terug 

werd het plan getorpedeerd 

om tussen Ringbaan-West en 

Bredaseweg volledig betaald 

parkeren in te voeren. De be-

staande halfslachtige oplossing 

bleef hiermee in stand. In de 

tussentijd regende het klachten 

van omwonenden van CZ voor 

wiens deur parkeerplekken wer-

den bezet door medewerkers 

van de zorgverzekeraar. Voor 

hen en veel andere automin-

nende buurtbewoners lijkt nu 

een oplossing in zicht.

Meer informatie of reageren?

Plan voor stadspark

Vervolg van voorpagina: Vervolg van voorpagina:

Betaald parkeren na 

jarenlange discussie

Gevraagd
Dames voor de gymclub boven de 50 jaar

Wil je ook lekker actief bewegen?

Op maandagavond van 19.30uur - 20.30uur

wijkcentrum In De Boomtak

Inlichtingen: Riny Stabel 

0134685603 of 06125490229



De Noordhoek4

DRUK|PRINT|VAKWERK
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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

U kunt een contactformulier invullen aan de 

bar zodat wij contact met u opnemen.

Heb je goede ideen of wil je meedenken? 

Stuur een mailtje en help ons!

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 fi tter 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!

Wekelijkse buurtwandeling

Zoals altijd loopt de spelletjesmiddag lekker door!

Wil je ook meedoen? Kom langs op onze spelletjesmiddag voor 

plezier en spel. Donderdagen van 14.30 - 16.30 uur

Spelletjesmiddag

Een van de doelen van het Sociaal Centrum in de Boomtak is om 

mensen in de wijk met elkaar in contact brengen. Nieuw initiatief: 

Zijn er wijkbewoners die mee willen helpen met het regelmatig 

opruimen van rommel op straat in onze wijk. Wat houdt dit in? 

Regelmatig (bv wekelijks, of maandelijks) met een klein groepje, of 

individueel, de wijk door, om zwerfvuil te ruimen. Betere woonom-

geving, lekker in de buitenlucht, verrassende ontmoetingen met 

andere wijkbewoners! Lijkt u dit wat? Neem dan contact op met 

ons, dan denken we samen verder!

Ons mailadres staat bovenaan, voor informatie, mededelingen en 

contact met ons. 
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Steun het wijkcentrum en ontvang 3 procent rente per jaar!
Samen kopen wij In de Boomtak! Dit goede voornemen is 

niet bij woorden en goede intenties gebleven. Met grote 

steun van wijkbewoners en andere sympathisanten heb-

ben we in december 2014 daadwerkelijk ons wijkcentrum 

In de Boomtak kunnen kopen van de gemeente Tilburg. 

Coöperatie In de Boomtak gaat nu nieuwe certificaten 

uitgeven.

Afgelopen periode heeft de 

Stichting Beheer en Exploitatie 

In de Boomtak laten zien dat zij 

prima in staat is het wijkcentrum 

te beheren en een financieel 

gezond beleid te voeren. Voor 

toekomstige verbouwingen - die 

eenmalig grote kosten beteke-

nen - is er echter nog onvol-

doende reserve opgebouwd.

Besteding

Per 1 maart 2017 wil de co-

operatie nieuwe certificaten 

uitgeven. Hiermee zal zij een 

lening verstrekken aan Stichting 

Beheer en Exploitatie In De 

Boomtak. Met dit geld worden 

wij enkele geplande verbou-

wingen van het wijkcentrum 

betaald. 

De verbouwingen zijn op korte 

termijn nodig. Coöperatie In de 

Boomtak wil tot een maximum 

van € 25.000,- aan nieuwe certi-
ficaten gaan uitgeven.

Spelregels

De certificaten kosten € 100,- 
per stuk.

De rente bedraagt 3% per 

jaar (betaalbaar gesteld in ja-

nuari van het opvolgend jaar).

Terugbetaling van het in-

gelegde geld geschiedt via 

uitloting na 5 jaar gedurende 

een periode van 10 jaar.

Certificaten worden op naam 

uitgegeven.

Certificaten worden tussen-

tijds niet teruggekocht door 

de Coöperatie. Ze zijn wel 

overdraagbaar aan een ander 

tegen een vaste waarde van 

€ 100,- per stuk.
De certificaten vallen bij aan-

gifte inkomstenbelasting over 

het algemeen in Box III, de 

•

•

•

•

•

•

renteopbrengsten zijn hier-

door niet belast. 

Het kan zijn dat de koop van 

een grote hoeveelheid certifi-

caten leidt tot een aanmerkelijk 

belang-situatie. Er wordt dan 

individueel contact opgenomen 

en we bekijken hoe dit het beste 

kan worden verwerkt.

Meedoen

Als u belangstelling heeft om 

één of meerdere certificaten te 

kopen, kunt u zich tot 15 febru-

ari 2017 melden bij de pen-

ningmeester van de coöperatie 

Dorith Looijkens Bierings via het 

e-mailadres: 

cooperatie.indeboomtak@

gmail.com 

Begin 2015 werden de eerste certificaten uitgereikt. Hier ziet u Geert Seebregts en Jan Goossens.
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Woningen in de Noordhoek: het lijken zoete broodjes
Dat het goed wonen is in de Bomenbuurt is voor de 

wijkbewoners geen nieuws. Uit het grote aantal tekoop-

borden en de snelle doorlooptijd blijkt dat de rest van 

Tilburg hier ook steeds meer van overtuigd raakt.

Het is een geliefd onderwerp in 

gesprekken met buurtbewoners 

en het moet ook de buiten-

staander inmiddels opvallen: er 

staan veel huizen te koop in de 

Bomenbuurt. En de verkopen 

gaan rap. Dat is fysiek te zien 

aan de vele tekoopborden, maar 

ook op Funda.nl, het digitale 

uithangbord voor de verkoop 

van woningen.  

Al babbelend in de wijk verneem 

je dat woningen zelfs onder-

hands worden verkocht: zonder 

dat een pand officieel te koop 

wordt gezet. Maar hoe zit het 

precies met de woningverkoop 

in de Noordhoek? Gaat deze 

inderdaad zo goed als het lijkt, 

en hoe komt dit? 

Koen Timmermans van Hart 

van Brabant Makelaardij aan de 

Spoorlaan beaamt het vermoe-

den: ‘De Bomenbuurt is al heel 

lang een populaire woonomge-

ving. Dit heeft diverse oorzaken, 

maar de belangrijkste zijn: nabij 

het centrum, bouwperiode en 

betaalbaarheid.’ 

Locatie, locatie, locatie dus, om 

het bekende makelaarscliché 

aan te halen. En daarmee zit het 

wel snor in de Noordhoek. Alle 

wenselijke voorzieningen op een 

steenworp, station en snelweg 

binnen handbereik en ook een 

divers aanbod van woningen. 

Wat betreft dat laatste punt: 

Funda.nl toont dat in onze wijk 

(tussen spoor, Noordhoekring, 

Bredaseweg en Ringbaan-West) 

woningen staan van bijna een 

miljoen (Bredaseweg) tot net 

boven de 100.000 euro (Pru-

nusstraat). Het aanbod van de 

kolossale Westpoint biedt een 

vertekend beeld van het aantal 

beschikbare woningen, maar 

de markt is gerust levendig te 

noemen. Exacte doorlooptijden 

zijn niet bekend, maar binnen 

een paar maanden moet een 

redelijk geprijsd huis toch wel te 

verkopen zijn. 

Een overzicht van de huizen die te koop staan in de Noordhoek volgens funda.nl
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Tim Lupker, makelaar aan de 

Bredaseweg, onderstreept dit: 

‘Er is een zeer actieve groep 

zoekers die in deze wijk wil-

len wonen. Deze zoekers zijn 

grotendeels jonge stellen en 

doorgroeiende gezinnen. De 

buurt is erg in trek door zijn 

locatie ten opzichte van het 

centrum, de jaren 30-woningen 

en de aanwezigheid van goede 

scholen en dagvoorzieningen 

voor kinderen. Dit alles heeft de 

laatste jaren geresulteerd in een 

sterke vraag naar woningen hier 

en dit heeft als logisch gevolg: 

stijgende huizenprijzen.’ 

Maar het is niet alleen maar ho-

sanna. Lupker: ‘Minpunt bij wo-

ningen uit deze bouwperiode is 

vaak dat de badkamer beneden 

is. Tevens zijn de straten soms 

wat smal en/of is er een tekort 

aan parkeerplaatsen.’

‘Het meest gewilde type is de 

tussenwoning,’ vertelt Lupker. 

‘Maar daarnaast zijn er ook 

woningen die groter zijn, waar-

door doorstromers ook kunnen 

slagen in de wijk.’ 

Met dat laatste doelt Tim waar-

schijnlijk op de woningen op het 

voormalige De Regenboog-

terrein en de Bredaseweg ten 

westen van de De Regenboog-

straat. 

Huizen die nog een opknap-

beurt verdienen doen het sinds 

dit jaar waarschijnlijk een stuk 

minder qua verkoop. Door 

aangescherpte hypotheekregels 

kan een toekomstige bewoner 

amper nog geld bijlenen voor 

een verbouwing of renovatie. 

Een belangrijk punt in een wijk 

waar vooral woningen van voor 

de Tweede Wereldoorlog te 

vinden zijn, merken beide make-

laars op. 

Ja en prijs je huis ook vooral 

realistisch, is nog een tip. Wie 

het nog niet wist: we wonen in 

Tilburg en niet in Amsterdam of 

Utrecht. 

Dat de bomenbuurt ook gewild 

is bij ontwikkelaars blijkt uit het 

flinke aantal nieuwbouwpro-

jecten de afgelopen periode. 

Daarbij komen uiteraard nog de 

Vormenfabriek, de nieuwbouw 

aan de Bredaseweg en in de 

toekomst waarschijnlijk ook het 

voormalige terrein van TWM. 

Hiermee komen er weer hon-

derden woningen en apparte-

menten bij in onze buurt. Dat het 

daardoor weer krapper wordt 

qua parkeren en overige voor-

zieningen is een logisch gevolg. 

Maar dat moeten we maar voor 

lief nemen als bewoner van de 

‘zeer gewilde bomenbuurt’.
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Marijn van Herel bv
Loodgietersbedrijf & Centrale verwarming

50
JAAR

1966 - 2016

www.marijnvanherel.nl 013 - 542 33 09

Zoek de 10 verschillen!

Oplossing in de volgende wijkkrant of op onze website! Hou in de gaten voor meer actueel nieuws.
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BEL VOOR EEN

KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13

Onthulling nieuwe AED tijdens nieuwjaarsborrel
Op 12 januari was de nieuwjaarsborrel in wijkcentrum In 

De Boomtak, georganiseerd door wijkraad, het wijkcen-

trum en coöperatie In De Boomtak. Ondanks het slechte 

weer werd de borrel goed bezocht door wijkbewoners.

Bij binnenkomst kregen alle 

bezoekers een wenskaartje 

waarop ze hun goede wensen 

voor In De Boomtak konden 

schrijven en hingen dat in de 

Wensboom. Dat leverde een 

prachtige verzameling op. 

Uiteraard wensen veel bezoe-

kers elkaar op de kaartjes veel 

geluk, voorspoed en gezondheid 

in 2017. Sommigen zoeken het 

ook buiten de wijk: “vrede en 

respect voor onze gezamen-

lijke moeder aarde”, “minder 

terreur in de wereld”. Maar de 

meeste wensen hebben betrek-

king op wat wij samen, vrijwil-

ligers, bestuur en bezoekers, 

met elkaar, in goede harmonie, 

tot stand willen brengen. “Dat 

veel mensen de weg naar In De 

Boomtak weten te vinden om 

gezellig samen activiteiten te 

ondernemen, of gewoon samen 

koffie te drinken en te kletsen”. 

In De Boomtak als huiskamer 

van de wijk, met laagdrempe-

lige activiteiten. Soms zijn die 

wensen heel specifiek: “Méér 

voor de 55’plussers, zoals zang-

middagen.” Of: “Dat ik nog lang 

spelletjes mag komen doen.” en: 

“Veel nieuwe gymvrouwen!” Ook 

wensen de bezoekers In De 

Boomtak nog een lang bestaan 

met een groeiend aantal bezoe-

kers, (financieel) florerend, en 

“vooral een vitaal en levenslus-

tig voortbestaan”. 

In zijn toespraak gaf de voorzit-

ter van het wijkcentrum onder 

andere aan dat we in een mooie 

stad wonen waar veel gebeurt 

en in een prachtige wijk waar 

in 2017 belangrijke ontwikkelin-

gen plaats gaan vinden op de  

voormalige terreinen van VG&L 

en de Vormenfabriek. In 2017 

gaan in het wijkcentrum zelf 

ook een aantal verbouwingen 

plaatsvinden die tot verbeterde 

dienstverlening moeten leiden 

aan de wijkbewoners. Hij riep 

op om in het nieuwe jaar vooral 

vooruit te kijken met een opti-

mistische blik: “Laten we in stad 

en wijk de samenwerking en 

verbinding met elkaar zoeken 

in plaats van te veel te luisteren 

naar de ‘moppermaffia’ die het 

conflict en de tegenstellingen 

aanwakkeren”.

Voordat met een glaasje ge-

proost werd op het nieuwe jaar 

was er aandacht voor de onthul-

ling van een AED-apparaat door 

mevrouw Staps, de weduwe van 

eind vorig jaar overleden Hein 

Staps. (Een AED is een appa-

raat een stroomschok kan wor-

den toegediend om het hartritme 

weer op gang te brengen bij 

een hartstilstand.) Hein had een 

warm hart voor In de Boomtak 

en wilde bij zijn afscheid graag 

een bijdrage voor de bezoekers 

van het wijkcentrum. Op ver-

zoek van de familie Staps werd 

het geld voor een rouwadverten-

tie, die de wijkraad wilde plaat-

sen, beschikbaar gesteld voor 

het wijkcentrum. Deze wens van 

de familie is in lijn met het vele 

vrijwilligerswerk dat Hein voor 

het wijkcentrum gedaan heeft. 

Van het beschikbare geld heeft 

het wijkcentrum in overleg met 

de wijkraad besloten om een 

AED apparaat in De Boomtak te 

plaatsen.

Samen met haar dochter Judith 

onthulde Riet Staps de blijvende 

herinnering aan Hein. De ge-

plaatste AED staat symbool voor 

het leven. 

Daarnaast gaat het wijkcentrum 

computercursussen organiseren 

die, dankzij deze bijdrage, gratis 

kunnen worden aangeboden 

aan de bewoners van de wijk.

Riet Staps met haar dochter en de voorzitter Clemens Audenaerd.

De wensboom
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Carnaval in Tilburg, het is alweer bijna zover!
Over 3 weken barst het carnaval weer in al zijn enthousi-

aste hevigheid weer los. Onder de bezielende leiding van 

Prins Robert d’n Irste met zijn Raad van XI wordt Tilburg 

ondergedompeld in carnavaleske feestgedruis. Dat is 

niet altijd zo geweest in Tilburg. Terwijl in Breda en Den 

Bosch al een uitgebreid stedelijk openbaar carnaval werd 

gevierd, extra treinen vol Tilburgers naar die steden gin-

gen, werd het carnaval in Tilburg nog in besloten kring 

gevierd, thuis of in het café.

Aanloop

In 1959 kwam in Tilburg het car-

naval schoorvoetend op gang 

met een jeugdoptocht in de wijk 

Jeruzalem. In 1965 staken een 

paar carnavalsverenigingen de 

koppen bij elkaar ondernamen 

stappen voor een openbaar 

carnaval. Het resultaat was 

de oprichting van het Comité 

Stadscarnaval Tilburg, dat op 1 

februari 1965 tot het college van 

B en W het verzoek richtte voor 

een vergunning voor een carna-

valsoptocht aansluitend aan de 

jeugd carnavalsoptocht. De ver-

gunning werd verleend, maar er 

werd wel fijntjes op gewezen dat 

“het niet in de bedoeling lag om 

Prins Carnaval officieel op het 

gemeentehuis te ontvangen.” 

Eerste optocht

Op zondag 28 februari kwam 

de grote dag: de eerste grote 

carnavalsoptocht trok door 

Tilburg. 60.000 belangstellen-

den stonden langs de route, wel 

wat onwennig, het was alsof 

ze naar de Heilige Hartoptocht 

keken. Maar belangrijk was dat 

de kogel door de kerk was. Een 

carnavalsoptocht door Tilburg 

was niet meer weg te denken. 

In de kring van het college van 

B en W leek men langzaam te 

beseffen dat Tilburg rijp was 

geworden voor een openbaar 

carnaval. 

Ontvangst van de Prins

In 1967 werd Prins Willem den 

Irste door het gemeentebestuur 

officieel op het stadhuis ontvan-

gen. In 1968 onder Prins Joep 

den Irste kwam het openbaar 

carnaval pas goed op gang. 

Voor het eerst kon de Prins met 

zijn gevolg per trein aankomen 

op het station. Die zaterdagmid-

dag was een daverend succes, 

de ontvangst op het stadhuis 

niet minder. Burgemeester 

Becht had zelfs een kiel aange-

trokken. De extra treinen naar 

Breda en Den Bosch bleven 

leeg. Een jaar later reden ze niet 

meer. 

D’r zit schot in

Ook het dweilen op maandag 

kwam op gang. Carnavalsver-

enigingen trokken erop uit om 

bezoeken te brengen bij zuster-

verenigingen, waardoor er meer 

leven in de binnenstad ontstond. 

Het jaar daarop werd het car-

navalsfeest nog groter, waarbij 

niet onvermeld mag worden dat 

in de toenmalige stadssporthal 

achter het Willem II stadion een 

geweldig feest werd gehouden 

voor meer dan 4000 feestvier-

ders. De toenmalige minister 

Norbert Schmelzer werd daar 

door Prins Joep onderscheiden 

met de zijn medaille eerste klas. 

Het Tilburgse carnaval werd vol-

wassen. Niet voor niets luidde 

het motto in 1971 “D’r zit schot 

in”. In samenwerking met de 

Stichting Carnaval Tilburg met 

het Nieuwsblad van het Zuiden 

werd voor het eerst een teken-

wedstrijd voor de jeugd van de 

basisscholen georganiseerd. 

Dat werd een groot succes. 

2017: Goed ingezipt

Dit was een klein stukje geschie-

denis. Nieuwe Prinsen kwamen 

en gingen. Het carnaval is in Til-

burg niet meer weg te denken, 

dankzij de inzet van de Carna-

valsstichting Tilburg en de steun 

van alle carnavalsverenigingen 

en de honderden vrijwilligers, 

want voor hen begint de voor-

bereidingen van een volgend 

carnaval een maand nadat de 

‘gewone’ carnavalsvierder zijn 

kiel heeft opgeborgen en het ge-

wone leven weer begonnen is.

Dit jaar is het motto: “Goed 

Prins Robèrt den Irste met zijn adjudant.

 013-3020320
 Hasseltstraat 240, Tilburg
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Ingezipt, is Half Geschoore”, 

en gaat Prins Robèrt den Irste 

ons voor het derde jaar voor in 

dit schône feest. Elk weekend 

is hij met zijn gevolg al op stap, 

Oplage: 4250, verschijnt 8 maal per jaar. 

Opmaak: Joris Schlappi

Advertentieverkoop: Geert Seebregts

Advertentieopmaak: Hans van Welbergen

Redactie: Annelies Schipper, 

Wil Verheggen, Monique van Liempd, 

Frank Vermeulen, Clemens Audenaerd, 

Marleen van de Wiel.              
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Adverteren 

in de krant?

Neem contact op met:

geert.seebregts@telfort.nl

facebook.com/Wijkkrant de Noordhoek

website: www.stichtingnoordhoek.nl

twitter: @wijk_Noordhoek

facebook: stichtingwijkraad.noordhoek

Kopij volgende editie: 

Vrijdag 17 februari 

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

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! 

om in de Prinsebus bezoeken 

te brengen aan verenigingen, 

evenementen, jubilea en andere 

feesten.

Vanuit de Klepkraant wenst hij 

ieder een gezond en gelukkig 

2017. 

Na de intocht krijgt iedereen 

de gelegenheid hem de hand 

te drukken na de intocht op 

zaterdag 25 februari tijdens het 

“haande schudde” op de Heu-

vel. Prins Robèrt trakteert op 

een gratis consumptie.

    Wil Verheggen

Huisbezoek Prins Pierre in 1965. Helemaal bovenin de derde van rechts ontwaar ik de latere prins Willem den Twidde (Wim Groels)
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Vraag het T-Kindpakket aan
Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er het T-Kindpakket. Dit is 
een verzameling regelingen en bijdragen waardoor kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd:
• De Meedoenregeling, een bijdrage van 100 euro voor leuke, leerzame of 

gezonde activiteiten.
• De Tjippas, waarmee kinderen allerlei kortingen en voordelen kunnen 

krijgen. De pas kost 10 euro per jaar, die kosten zijn via de Meedoenregeling 
te verrekenen.

• Een gratis bibliotheekpas voor kinderen tot 18 jaar.
• Een financiële bijdrage van stichting Leergeld voor 

binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Daarnaast zijn er via Stichting leergeld mogelijkheden 
voor het volgen van zwemlessen tot diploma A. 

• Bijzondere bijstand waar nodig.

Denkt u recht te hebben op het T-Kindpakket of wilt u 
meer informatie? Neem contact op met de stichting 
Leergeld Tilburg via 013 580 12 11 of kijk op 
www.leergeldtilburg.nl.

WIJKNIEUWS Berichten van de gemeente

Boa’s: hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid
Ze dragen een uniform en een insigne, maar het zijn geen politie-
mensen. Misschien heeft u ze wel eens gezien: de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren, kortweg BOA’s of handhavers. Ze zijn een 
bekend gezicht in het straatbeeld, maar minder bekend is wat ze 
doen en wat hun bevoegdheden zijn. 

Er bestaan veel misverstanden over 
handhavers. Veel mensen stellen de 
titel gelijk aan stadswacht of parkeer-
wacht. Maar het werkveld van hand-
havers is veel breder. Handhavers 
zijn ambtenaren met opsporingsbe-
voegdheid, werkzaam bij de gemeente 
Tilburg. Hieronder stellen zij zich voor. 

Wij zijn de handhavers
“In de binnenstad en de wijken Arm-
hoef, Hoogvenne en de Noordhoek 

zijn wij met vier BOA’s. Samen met de 
inwoners proberen wij de stad schoon, 
heel en veilig te houden. Als handha-
vers worden wij vooral ingezet bij de 
aanpak van overlast en ‘kleine ergernis-
sen’. Denk daarbij aan hondenoverlast, 
parkeerproblemen, buitenstaande 
containers, zwerfvuil op straat, illegale 
stort, jeugdoverlast en vandalisme. Dit 
zijn enkele ergernissen die we binnen-
krijgen via meldingen van inwoners.  
Wij zijn dagelijks in de wijken aanwezig, 

te voet, op de fiets of met de auto. 
Heeft u een vraag, spreek ons gerust 
aan en wij proberen u te helpen.”

Als mensen ergens last van onder-
vinden kunnen zij dat op verschillende 

manieren melden bij de gemeente:
• Via internet : www.tilburg.nl
• Met de smartphone App: 

BuitenBeter (gratis te downloaden)
• Telefonisch : 14 013

HULP MET RONDKOMEN
Gratis cursus ‘Uitkomen met inkomen’
Heeft u moeite om rond te komen van 
uw inkomen, of wilt u weten hoeveel 
geld u iedere maand ontvangt en 
uitgeeft? Geef u dan op voor de cursus 
‘uitkomen met inkomen’. Deze cursus is 
voor iedereen die meer inzicht wil krij-
gen in zijn of haar financiële situatie. In 
zes bijeenkomsten is er aandacht voor: 
• administratie
• inkomsten/uitgaven
• kwijtschelding 
• belastingen
• bezuinigen
• schulden/schuldeisers

De Meedoenregeling: een budget om 
sociaal actief te zijn
Meedoen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom krijgen Tilbur-
gers met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum 
ieder jaar € 100 per persoon om mee te kunnen doen. Het 
budget van € 100 is een kalenderjaar geldig. Veel inwoners 
krijgen de regeling automatisch. Heeft u 9 januari 2017 
geen toekenningsbrief ontvangen, dan kunt u de regeling 
aanvragen via www.tilburg.nl/meedoenregeling.

Ruim aanbod
Op www.meedoentilburg.nl kunt u zien wat u met de Meedoenregeling kunt doen. 
Het aanbod bestaat uit ruim 1200 verschillende activiteiten op het gebied van sport, 
uitgaan, cursussen en cultuur. Elke maand sluiten nieuwe aanbieders zich aan bij de 
Meedoenregeling. Wie vragen heeft over één van de activiteiten, kan contact op-
nemen met de aanbieder van die activiteit. De contactgegevens staan op de website.

Nieuwe werkwijze: neem het klantnummer mee!
De werkwijze is dit jaar iets veranderd. Naast een geldig paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart heeft de aanbieder voortaan ook een klantnummer nodig. Met het 
klantnummer controleert de aanbieder de persoonlijke gegevens en het budget. 
Wie geld overhoudt, kan dat nog ergens anders voor gebruiken. Wie meer gebruikt 
dan € 100 betaalt de rest zelf. 
Let op! Het klantnummer staat op de toekenningsbrief. De aanbieder kan het klant-
nummer niet voor u opzoeken. Vergeet daarom niet het nummer (of dat van gezins-
leden) mee te nemen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de Meedoenregeling naar 
www.tilburg.nl/meedoenregeling.

In 2017 start een nieuwe cursus op
donderdag 9 maart t/m 13 april van 
18.30 - 20.30 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.tilburg.nl/
budgetcursus. Bent u sinds kort zelf-
standig ondernemer, of start u binnen-
kort uw eigen onderneming? Dan kunt 
u ook een cursus volgen voor ZZP’ers. 
Heeft u nog vragen over de cursus? 
Neem dan contact op met Schuldhulp-
verlening via e-mail: 
budgetcursus@tilburg.nl.  

€100 EXTRA,
OOK VOOR U?”

“

www.tilburg.nl/meedoenregeling

REGELINGEN VOOR KINDEREN

KIND

PAKKET

Overige inkomensondersteunende regelingen

Behalve de Meedoenregeling, het T-Kindpakket en de cursus ‘Uitkomen met 
inkomen’ biedt de gemeente Tilburg nog meer inkomensondersteunende 
maatregelen. 
Ga voor meer informatie naar: www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen
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Hoe wordt onze wijk precies vertegenwoordigd?  
‘Stichting Noordhoek, wijkraad, stichtingsbestuur, Stich-

ting Beheer en Exploitatie In de Boomtak, Coöperatie In 

de Boomtak.’ Sinds ik in de redactie zit, hoor ik deze ter-

men regelmatig voorbijkomen, maar het duizelt me soms 

een beetje. Wat doen ze nu precies en wat is het verschil 

tussen de verschillende organen? Om meer te weten te 

komen over de activiteiten van besturen, stichtingen en 

raden besloot ik om wat kenners aan de tand te voelen.

Stichting Noordhoek

Stichting Noordhoek is de naam 

van het Stichtingsbestuur en de 

wijkraad samen. Het bestuur 

is een formeel orgaan en buigt 

zich over de grotere projecten 

en vraagstukken in de wijk. Jan 

Goossens, voorzitter van het 

bestuur, legt uit: “Dit gaat dan 

bijvoorbeeld over vragen als: 

Hoe staat het met de leefbaar-

heid in de wijk, hoe kunnen 

we de bewoners van de wijk 

binden?” Zij zijn dus meer 

beleidsmatig bezig. Het bestuur 

overlegt een paar keer per jaar 

met de gemeente. 

Wijkraad

De wijkraad vertegenwoordigt 

natuurlijk ook de belangen van 

de wijk. “Onze wijk heeft de oud-

ste wijkraad van Tilburg. Voor-

heen heette het ‘platform’, maar 

dit is veranderd in ‘wijkraad’, 

omdat dat in andere wijken 

ook zo heet,” vertelt Jan. Een 

beetje eenduidigheid is altijd fijn. 

Bovendien dekt dit woord ook 

wel de lading. Frank Vermeulen, 

lid van de wijkraad en redacteur 

van de wijkkrant, legt me ook 

wat meer uit: “De wijkraad houdt 

zich bezig met actuele zaken 

die in de wijk spelen zoals de 

parkeeroverlast en het VGL-ter-

rein. Maar ook burgerinitiatieven 

worden ondersteund. Het komt 

regelmatig voor dat bewoners 

zelf iets op touw zetten. Denk 

aan de markt op het Lindeplein, 

de herinrichting van de Kloos-

tertuin of de kerstboom op het 

Hagelkruisplein. We hebben 

veel betrokken bewoners die 

zich inzetten voor de wijk. Da’s 

mooi om te zien.”

Trots op de wijk

Onlangs sprak de wijkraad met 

wijkwethouder Berend de Vries 

over onze wijk. “Hij gaf aan 

dat we trots mogen zijn op de 

ontwikkelingen in onze wijk,” 

zegt Jan. “In onze kleine wijk 

(ongeveer 5000 bewoners) zijn 

er relatief veel vrijwilligers actief. 

Denk aan de vele doeners in 

het wijkcentrum en de projec-

ten waar wijkbewoners actief 

aan deelnemen. Onze wijk is 

AED-proof en het onderhoud 

is op orde. Ook de wijkkrant 

draait renderend met een goed 

team. Daarnaast ondersteunt de 

wijkraad initiatieven die als een 

olievlek over de stad zijn ver-

spreid, zoals Social Energy en 

het Repair Café. En daar mogen 

we inderdaad met recht allemaal 

heel blij mee zijn!”

Stichting Beheer & Exploitatie 

In de Boomtak

Waar we ook trots op mogen 

zijn is wijkcentrum In de Boom-

tak! Letterlijk van ons, want, 

zoals de meesten van jullie wel 

weten, hebben we dit een paar 

jaar geleden in eigen beheer 

genomen en draait het volledig 

op eigen kracht. Het bestuur van 

de Stichting Beheer & Exploita-

tie In de Boomtak geeft leiding 

aan het wijkcentrum. De voorzit-

ter, Clemens Audenaerd, vertelt 

hoe de taken zijn verdeeld: 

“Elk bestuurslid beheert een 

onderwerp, zoals: de vrijwil-

ligers, horeca en communicatie. 

Daarnaast is er een coördinatie-

team en samen met het bestuur 

zorgen wij voor het reilen en 

zeilen in In de Boomtak. Maar 

wij kunnen dit niet zonder al 

onze vrijwilligers! De groep 

van ongeveer 40 enthousiaste 

vrijwilligers zet zich wekelijks 

in voor allerlei activiteiten.” Met 

succes kan ik wel constateren, 

want In de Boomtak is inmiddels 

aardig geprofessionaliseerd en 

financieel goed georganiseerd. 

Coöperatie In de Boomtak

Het idee voor een coöperatie 

is ontstaan in het voorjaar van 

2014 om via de uitgifte van 

certificaten aan wijkbewoners en 

overige leden de aankoop van 

het pand Boomstraat 81 (mede) 

mogelijk te maken. Hiervoor was 

het nodig een coöperatie op 

te richten die de belangen van 

haar leden kon behartigen. De 

coöperatie geeft de certificaten 

uit, in totaal meer dan 76.000 

euro. Dit geld lenen ze vervol-

gens aan Stichting Beheer en 

Exploitatie In de Boomtak. 

Samen maken wij de wijk

Na een paar vragenrondjes is 

het mij in ieder geval een stuk 

duidelijker geworden, hopelijk 

jullie ook. Maar wat me het 

meeste is bijgebleven, is het 

enthousiasme en de inzet die 

bij alle partijen voorop staan om 

er samen wat van te maken in 

onze mooie wijk!            

          Annelies Schipper

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog een vraag of zou je ook eens wat voor de wijk of In de Boomtak willen betekenen, 

neem dan gerust contact op met één van de organisaties. Je kunt ook altijd naar het algemene nummer van In De Boomtak 

bellen en vraag naar één van de contactpersonen. 

Bestuur Noordhoek (st.wijkraadnoordhoek@gmail.com)

Jan Goossens  voorzitter

Theo van Breugel vicevoorzitter

Mirjam Kruijssen secretaris

Geert Seebregts penningmeester

Wijkraad Noordhoek (st.wijkraadnoordhoek@gmail.com)

Theo van Breugel (voorzitter) Wies van Wijk      

Loek Gatzen    Geert Seebregts

Mirjam Kruijssen  Frank Vermeulen

Lonneke van den Heuvel Wim Hendriks  

Maarten Post

Coöperatie In de Boomtak (cooperatie.indeboomtak@gmail.com)

Lisette Sweep

Dorith Looijkens - Bierings

Stichting Beheer & Exploitatie In De Boomtak (0135430920)

Clemens Audenaerd voorzitter

Lisette Sweep  vicevoorzitter

Wim Hendriks  penningmeester

Francis Huisman secretaris
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Heiligenbeelden van de begraafplaats: Catharina van Alexandrië

We rijden of lopen er bijna dagelijks langs; de heiligen-

beelden van begraafplaats De Noordhoek. Van 1887 tot 

en met 1902 werden alle beelden geplaatst. Maar wie zijn 

deze heiligen? In de wijkkrant zullen we eens kennisma-

ken met een aantal onbekenden.  

Rad

Net om de hoek, op de Noord-

hoekring, staat de heilige 

martelares Catharina. Zij is te 

herkennen aan het rad dat naast 

haar staat. In de middeleeuwen 

was zij een favoriete heilige. De 

heilige Catharina wordt aange-

roepen als beschermster tegen 

de pest en ter bewaking van de 

kuisheid. 

Zoals bij vrijwel alle heiligen is 

dit gebaseerd op een wat on-

waarschijnlijk verhaal: 

Catharina van Alexandrië was 

een slimme dame die haar 

maagdelijkheid beloofde aan 

Jezus. Echter, keizer Maxentius 

werd verliefd op haar en dwong 

haar zich te bekeren tot het hei-

dendom. Hij probeerde haar te 

doden met een rad met scherpe 

punten. Maar de bliksem ver-

woeste het rad en Catharina 

bleef gespaard. De keizer, die 

kennelijk niet meer verliefd was, 

gaf niet op en probeerde haar 

te verbranden en daarna te 

onthoofden. Uit haar halswond 

stroomde melk die de stad van 

de pest bevrijdde. 

Noodhelper

De heilige Catharina maakt ook 

deel uit van de veertien nood-

helpers, een groep van heiligen 

die zouden helpen bij allerhande 

ziekten. Je kunt deze veertien 

heiligen apart vereren of, wan-

neer je zeker van je zaak wilt 

zijn, alle veertien heiligen gelijk-

tijdig ‘als groep’ aanroepen.

Merkeldag

Zoals alle heiligen heeft Catha-

rina ook haar eigen merkeldag: 

25 november. Een merkeldag 

– of lotdag - kan een voorspel-

ling doen voor het weer van de 

komende tijd. Het zijn volkswijs-

heden die soms al eeuwen mee 

gaan. Bij merkeldagen horen 

dan ook een of meer weer-

spreuken. Voor 25 november is 

dat: ‘Vriest het op Sint-Katrien, 

dan vriest het nog zes weken 

nadien.’ 

       Marleen van de Wiel

Lessen ecologisch moestui-

nieren in het wijkcentrum

Vanaf 13 februari zijn er weer lessen ecologisch moes-

tuinieren in wijkcentrum In De Boomtak, voor mini-tuin-

ders, beginners en gevorderden. 

Kijk op: www.naturentuingoirle.nl

Regen

Ik wou dat ik iets kon schrijven

zo midden in de nacht

Wie schrijft die mag opblijven

dat is dan wat ik dacht

Ik wil dus nu opblijven

de nacht is toch heel zacht

de maan is als olijven

en de kofie is vol kracht

als ik eens door kon drijven

waar ik maar steeds op wacht

maar ‘t regent oude wijven

dus ga ik maar op jacht

1-8-2009,  Marije Ewals
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Voetballen is van alle tijden. Het Fratersveldje is al vele 

jaren favoriet, echter niet alleen voor de voetballende 

jeugd. Het hondenpoepprobleem bestond ook al in 1979. 

We doken in het wijkkrant-archief.

In de wijkkrant van mei 1979 de-

den Rudy, John en Mark de eer-

ste oproep om het Fratersveldje 

op te ruimen en de honden daar 

niet meer te laten poepen. De 

mannen, onherkenbaar op de 

foto, willen voetballen! In de 

kersteditie 1983 van de wijkkrant 

doet Erwin van Boxtel nogmaals 

een oproep: ook hij wil een echt 

Erwin, Rudy, John en Mark: voetballen jullie nog?
voetbalveldje met goals tegen-

over de Angela-school. 

Oproep voor Erwin, Rudy, 

John en Mark

Nu zijn wij, als redactie, natuur-

lijk reuzebenieuwd! Wonen deze 

mannen nog in de wijk? Inmid-

dels zullen ze tegen de vijftig 

lopen. Voetballen misschien hun 

eigen kinderen nu nog wel op 

het Fratersveldje? 

Laat het ons weten!

Neem een kijkje in het wijkkrantarchief!

Nieuwsgierig naar de tijden van weleer? Op 

www.indeboomtak.nl vindt u onder ‘wijkkrant’ de oude 

edities vanaf 1979. Heeft u een leuke tip of verhaal voor 

de redactie? Laat het ons weten! 

Of schrijf zelf een leuk stukje en stuur het ons.

Mail naar de redactie:

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

Uitvaar tbegele id ing

10 jaar

Iedere uitvaart bijzonder ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48   
H. Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg 24 uur per dag bereikbaar


