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Politiek geeft fiat, aanleg Spoorpark kan beginnen
Met een ruime meerderheid heeft de Tilburgse gemeente-

raad maandag 10 april alle seinen op groen gezet voor de 

aanleg van het Spoorpark. Hiermee kan de uitvoering van 

het unieke burgerinitiatief in onze wijk beginnen.

Het finale akkoord leidde tot 

grote blijdschap bij regiegroep, 

kwartiermakers, architecten en 

alle andere betrokkenen op de 

publieke tribune. 

Deze partijen, allemaal vrijwil-

ligers, bleken in staat om binnen 

15 maanden het plan voor het 

10 hectare grote park te ontwik-

kelen op basis van een breed 

gedragen burgerinitiatief. Het is, 

voor zover bekend, het grootste 

burgerinitiatief in ons land.

De gemeenteraad moest op 10 

april een definitief akkoord ge-

ven aan het benodigde budget. 

D66, PvdA, CDA, GroenLinks, 

SP, Lokaal Tilburg en VSP stem-

den voor. VVD, Lijst Smolders, 

TVP en OPA tegen. 

Eerder lieten de leden van de 

raadscommissie Vestigings-

klimaat zich in commissiever-

gaderingen al positief, zelfs 

uitermate lovend, uit over het 

ontwerp en de wijze waarop het 

park via het burgerinitiatief tot 

stand is gekomen. 

“Dit hadden wij als gemeente 

zelf niet gekund,” aldus de reac-

tie van GroenLinks. 

De raad ging akkoord met de 

benodigde 5,4 miljoen euro, 

plus de kosten voor het bouw-

rijp maken van het terrein ter 

grootte van 2,6 miljoen en een 

jaarlijks onderhoudsbudget van 

twee ton. 

Het definitieve ‘ja’ van de ge-

meenteraad betekent dat het 

Spoorpark definitief de realisa-

tiefase in gaat en vanaf septem-

ber de werkzaamheden op het 

park beginnen. Half augustus 

zal bekend zijn wie de aanleg 

gaat uitvoeren. De regiegroep 

is inmiddels overgegaan in de 

Stichting Spoorpark en zal ope-

reren als opdrachtgever. 

Een eerste zichtbare veran-

dering is de sloop van zeven 

huizen aan de kop van de Hart 

van Brabantlaan. Hier komt de 

brede entree, die ook nodig is 

voor het bouwverkeer. Uitein-

delijk komt hier de hoofdentree 

van het park. Deze sloop staat 

gepland voor eind september/

begin oktober 2017. 

In de zomer van 2018 kan 

heel Tilburg van het park gaan 

genieten. 

“Alles ziet er anders uit als de zon schijnt” Herbergier 

heeft moeite 

met uitrit
De Herbergier aan de El-

zenstraat heeft bezwaar te-

gen de ingang voor bouw-

verkeer van Vormenrijk. 

De bouwuitrit ligt recht tegen-

over de ingang van de voorma-

lige school waar momenteel 17 

dementerende ouderen worden 

verzorgd. 

Volgens de eigenaren van De 

Herbergier levert het zware 

verkeer dat nodig is voor het 

bouwproject overlast op en 

belemmert het medewerkers, 

bezoekers en leveranciers.

Ook wordt de doorgang voor 

hulpdiensten bij een eventu-

ele calamiteit beperkt door de 

bouwuitrit. 

Nog heel 2017 duren de werk-

zaamheden aan Vormenrijk. 

Begin 2018 worden de wonin-

gen opgeleverd. De Herbergier 

denkt graag mee over een 

betere oplossing voor de uitrit. Is Parijs op zijn mooist in de lente ? Nooit in de Bomenbuurt geweest zeker... Zie pagina 10 Foto: Wil Verheggen 
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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

13.00 – 17.00:  Biljartvereniging Boomstraat 81

13.00 – 14.30: Volksdansen

19.15 – 21.00: Yoga Brigitte Schäperkötter

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)

20.00 – 22.00: Pubquiz (3e vrijdag van de maand)

20.30 – 22.00: Saxofoonkwartet Tango & Zo

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

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

11.00 – 13.00: Volksdansen Koffi  e 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: offi  ce@deboomtak.nl
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Wijkbewoners trekken weer flink de knip voor In De Boomtak
Wijkbewoners en vrijwilligers dragen In de Boomtak nog 

steeds een warm hart toe. Nadat dik twee jaar geleden 

ruim 75.000 euro werd opgehaald voor aankoop van het 

wijkcentrum, zijn de afgelopen weken certificaten ter 

waarde van 25.000 euro verkocht. Hiermee kan de ver-

bouwing van onder andere de keuken betaald worden.

Per 1 april 2017 (geen grap!) is 

door wijkbewoners een lening 

verstrekt van exact 25.000 euro 

aan In De Boomtak. Certificaten 

kostten 100 euro per stuk en 

leveren 3 procent rente per jaar 

op. 

Met dit bedrag en een subsidie 

van het Oranjefonds kan er bin-

nenkort gestart worden met de 

verbouwing van de keuken. 

Wijkbewoners en andere ac-

tieve, betrokken vrijwilligers en 

sympathisanten hadden in korte 

tijd een bedrag van 23.700 euro 

bijeengebracht. Op het laatste 

moment werd dit bedrag door 

een betrokken sympathisant 

afgerond op 25.000 euro. De 

uitreiking van de certificaten was 

op 11 april. 

Na vijf jaar begint de terugbeta-

ling van de certificaten waarbij 

het lot bepaalt in welke volg-

orde. 

Coöperatie In de Boomtak en de 

stichting Beheer en Exploitatie 

bedanken de certificaathouders 

van harte voor hun financiële 

steun en vertrouwen.

In stembureau 3 zitten VVD en D66 elkaar op de hielen
Met de vele stemmers van buiten de wijk is de uitslag niet 

echt representatief. Maar liberaal mogen we de politieke 

voorkeur van de Noordhoek-bewoners gerust noemen. 

Met 11 stemmen verschil kwam de VVD tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen als winnaar uit de bus van bureau 3 

In de Boomtak. D66 werd tweede, Groenlinks derde.

Al een aantal verkiezingen 

achter elkaar is stembureau 

3 een van de drukst bezochte 

van Tilburg. De goede ligging 

aan de Boomstraat, een (poli-

tiek) betrokken wijk en wellicht 

ook de vriendelijke ontvangst 

zijn hier debet aan. Maar sinds 

iedere Tilburger in de hele stad 

mag stemmen kunnen er geen 

sluitende conclusies aan de op-

komst worden verbonden. Feit is 

dat op 12 maart maar liefst 2702 

stemmen werden uitgebracht. 

Hiermee stond het bureau in de 

top 4 van drukst bezochte stem-

locaties van Tilburg. De lange 

rijen voor de ingang, die volop 

werden gedeeld op sociale 

media als Twitter en Facebook, 

vormden hiervan het bewijs. 

De tellers van de gemeente had-

den ongetwijfeld nachtwerk aan 

het opmaken van de einduitslag. 

De vijf grootste partijen in stem-

bureau 3 waren als volgt: VVD 

de grootste met 509 stemmen; 

D66 498 stemmen; Groenlinks 

427; SP kreeg 311 stemmen en 

de PVV ontving er 275. 

Hiermee is de uitslag van de 

Noordhoek-locatie enigszins 

vergelijkbaar met Tilburg. In de 

stad was de VVD ook het popu-

lairst, gevolgd door D66 en als 

derde de PVV. Groenlinks werd 

vierde stedelijk gezien, gevolgd 

door de SP. 

Zie hier de certificaten zoals ze op 11 april zijn uitgereikt

Zelfs in het donker stond er nog een lange rij in en buiten stembureau 3 In de Boomtak op 15 maart           Foto: Monique van Liempd
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Rommelmarkt Lindeplein gaat weer los op 11 juni

Rommelmarktfans kunnen hun hart weer ophalen bin-

nenkort. Op zondag 11 juni vindt alweer de vierde editie 

van de Lindepleinmarkt plaats! Net als vorig jaar is dat 

precies een week voor Vaderdag. Verkopers stallen hun 

waren uit over meer dan 50 bonte kramen waar bezoe-

kers de leukste snuisterijen op de kop kunnen tikken. De 

rommelmarkt is open van 10.00 tot 16.00 uur.

De vier leden van de organisa-

tie kijken met plezier uit naar 

de komende markt, die onge-

twijfeld net zo druk wordt als 

vorige jaren. “Tijdens de eerste 

vergadering begint een onstuit-

bare kriebel en voorpret,” vertelt 

Mech Nieuwkamp-Van Kempen. 

“Ieder jaar als ik weer achter 

mijn kraam op ons plein sta, ben 

ik trots,” zegt Pien Welbergen-

Danen. “Het voegt echt iets toe 

aan onze fijne buurt. Super-

gezellig om iedereen te zien 

genieten!’ René Terloo vindt het 

de ideale manier om de buren te 

leren kennen. “De mensen vra-

gen al in januari of ze kramen 

kunnen reserveren,” zegt hij. 

“De Lindepleinmarkt lijkt na drie 

keer al onmisbaar.”

Raamposters

Medeorganisator Oulli de Kort 

vindt het prachtig als de pos-

ters van de markt weer voor 

de ramen hangen. “Zo leuk als 

je door de buurt fietst en de 

posters ziet,” laat hij weten. “Het 

leeft dan echt onder de bewo-

ners.” 

De posters om reclame te 

maken voor de rommelmarkt, 

worden ieder jaar gedrukt door 

HaBé, ‘de gezelligste drukkerij in 

Tilburg’. Bij eigenaar Hans van 

Welbergen en zijn vrouw Pien 

(van de organisatie) staat de 

koffie altijd klaar. Zij zijn betrok-

ken vanaf het begin. “Wij doen 

als sponsor mee omdat we zo-

wat aan het Lindeplein grenzen, 

en als buurtgenoten steunen we 

graag een evenement als dit,” 

laat Hans weten. Naast HaBé 

zijn er nog elf sponsors die een 

financiële bijdrage leveren. 

Trouwe sponsors

Elektronicazaak Expert draagt 

de Lindepleinmarkt ook een 

warm hart toe. Het bedrijf 

verkoopt allerlei elektronica: 

witgoed, audiovisueel appara-

tuur maar ook computers. Maar 

eigenaar Jan Zebregs zegt 

vooral trots te zijn op de Techni-

sche Dienst van Expert. “Daar 

onderscheiden we ons echt 

mee,” laat hij weten en op de 

vraag waarom hij meedoet als 

sponsor: “Ik ben erg te spreken 

over hoe professioneel de or-

ganisatie dit aanpakt. We zitten 

aan de rand van de wijk, dus wij 

steunen dit initiatief van harte!”

Een paar deuren verder is de 

welbespraakte heren-, da-

mes- en kinderkapsalon Avangi 

Marijn van Herel bv
Loodgietersbedrijf & Centrale verwarming

50
JAAR

1966 - 2016

www.marijnvanherel.nl 013 - 542 33 09
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Facebook

De Lindepleinmarkt is dit 

jaar ook weer te vinden op 

Facebook: 

www.facebook.com/lindepleinmarkt

Breng al je vrienden op de 

hoogte van de markt en like 

onze pagina! Ook de laatste 

nieuwtjes over de markt zijn 

hier te vinden.

Hairfashion gevestigd. Eige-

naar Adrie van Gils is geboren 

en getogen in deze wijk. “Mijn 

jeugd heb ik doorgebracht in de 

Missionarisstraat en vanaf 1994 

heb ik hier deze kapsalon,” licht 

hij toe. “Daardoor heb ik wel wat 

met de Bomenbuurt. 

Vorig jaar was ik ook op de 

markt en dat was echt heel 

gezellig.” Als de sponsors tevre-

den zijn, is de organisatie dat 

natuurlijk ook! 

Naast de eerder genoemde 

ondernemers mag de Linde-

pleinmarkt rekenen op steun 

van Chinees Restaurant I-Pin-

Ke, Eekelaar Optiek, Lupker 

Makelaardij, de Ijskoning, Otten 

2 wielers, Automobielbedrijf 

Probaat, Cartridge World, Rij-

wiel-en bromfietshandel Ton van 

de Klundert en Franky’s Tattoo-

shop.

Kraamhuur

De deelnemers van het eerste 

uur zijn door de organisatie be-

naderd en hebben al een kraam 

gereserveerd. Andere geïnteres-

seerden kunnen zich natuurlijk 

ook inschrijven. Ideaal voor 

diegenen die hun volle zolder of 

berging nu eindelijk eens willen 

opruimen. Maar wees er snel 

bij, want het aantal plaatsen is 

beperkt! Inschrijven kan vanaf 

maandag 18 april tijdens regu-

liere openingstijden bij Drukkerij 

HaBé in de Zilverlindestraat. De 

kosten voor de kraamhuur zijn 

slechts 20 euro. De lage huur-

prijs is opnieuw mogelijk dankzij 

de bijdrage van twaalf sponsors! 

Jonge deelnemers

Voor de kinderen zijn er speciale 

gratis standplaatsen waar ze 

hun spullen kunnen verkopen. 

De kleintjes kunnen zich ook 

de hele dag laten schminken in 

hun favoriete dieren of karakters 

door een professionele schmink 

artiest. Voor smulpaapjes is er 

ijs te koop bij, natuurlijk onze 

vertrouwde IJskoning uit de 

buurt.

Rommelmarktfans 

Het ontstaan van de Linde-

pleinmarkt is te danken aan de 

rommelmarktfans uit de buurt. 

Zij liepen al enkele jaren met 

het idee rond, totdat in 2014 

de daad bij het woord werd 

gevoegd. “Vrijwel elke zondag 

reed ik voor de gezelligheid met 

mijn buren naar diverse rommel-

markten,” zegt Oulli de Kort,  “en 

als er dan één recht voor mijn 

deur plaatsvindt, dan werk ik er 

zeker aan mee!” 

De initiatiefnemers kijken 

reikhalzend uit naar de vierde 

editie. “Ik sta vrijwel elk jaar op 

de Meimarkt in Tilburg, daarom 

vind ik dit ook zo leuk,” vertelt 

Pien van Welbergen-Danen, die 

vanuit haar huis bijna uitkijkt op 

het plein. 

De organisatie is er weer klaar 

voor, dus tot zondag 11 juni!”             

  Cas van Berkel

Onze koning wordt 50 jaar! Zoek de tien verschillen.

Oplossing: 1 puntje op de i, 2 vlag, 3 kroon, 4 haar, 5 blauwe ballon rechts, 6 graspol, 7 achterlicht, 8 spijl midden, 9 ballon in mandje, 10 sticker kettingkast.
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WIJKNIEUWS Berichten van de gemeente 

Willem II-Passage wint iF DESIGN AWARD 
in München

De in mei 2016 geopende Willem II-passage 
is in de prijzen gevallen tijden de iF DESIGN 
AWARD. Het iF International Forum Design 
GmbH organiseert ieder jaar deze design 
competitie en ontvangt jaarlijks meer dan 
5.000 inzendingen uit 70 landen.

Techniek en cultuur
In de wand zijn ca 30.000 leds geïntegreerd die 
op pixelniveau worden aangestuurd. 
De lichtkleur en intensiteit reageren op het 
tijdstip van de dag, de weersomstandigheden 
en de beweging van de passanten. De Wil-
lem II-passage is een belangrijke openbare 
verbinding. Het ontwerp zet daarom in op de 
publieke betekenis en culturele houdbaarheid. 
De architectuur moet een blijvende indruk 
achter laten en na twintig of dertig jaar net zo 
interessant zijn als vlak na oplevering. 
Vertrouwd, vanzelfsprekend en robuust, maar 
ook vernieuwend, rijk en geraffineerd. 

Spoorzone-nieuws
PROEF OVERSTEKEN KRUISING 
HART VAN BRABANTLAAN - ST. CECILIASTRAAT
Bij de gemeente kwamen vorig jaar veel meldingen binnen over de verkeerslichten Hart van 
Brabantlaan - St. Ceciliastraat. De meest gehoorde klacht was dat het stoplicht voor veel 
mensen te kort op groen staat om over te kunnen steken. In mei start de gemeente met een 
proef waarbij het verkeerslicht langer op groen kan blijven staan, afhankelijk van de snelheid 
van de voetganger. De proef duurt 3 maanden.

Leden testpanel gezocht
Via een app op uw smartphone (Android, geen iPhones), kan het verkeerslicht zien dat u in 
de buurt bent en hoeveel tijd u nodig heeft om over te steken. Op basis van deze gegevens 
kan het voor u langer groen blijven als dat nodig is. De gemeente is op zoek naar ongeveer 
30 personen die regelmatig oversteken op het kruispunt en de app willen testen. Hierbij 
zoeken we met name mensen die slecht ter been zijn en gebruikers van een rollator of 
rolstoel. Aanmelden kan tot 28 april via het mailadres: mark.clijsen@tilburg.nl. 
De tijdsinvestering voor leden van het testpanel is minimaal. 

Bewonersavond 2 mei 
De gemeente organiseert samen met Dynniq, de maker van de app, een informatieavond 
voor bewoners. Op dinsdag 2 mei van 19 tot 20 uur bij wijkcentrum De Boomtak. Tijdens 
deze avond krijgt u meer uitleg over deze proef en kunt u vragen stellen.  

Contact met de gemeente

Robert Hornikx (wijkregisseur)
(013) 542 87 41
robert.hornikx@tilburg.nl

Claudia van Dongen (omgevingsmananger)
(013) 542 90 44
claudia.van.dongen@tilburg.nl

Koningsdag in Tilburg 
Wandel de koninklijke route

De koninklijke familie bezoekt Tilburg 
tijdens Koningsdag 2017. Het gezelschap 
wandelt vanaf het station via de Spoor-
zone naar de Heuvel. Ze eindigen op het 
Piusplein met een muzikaal afscheid van de 
Tilburg All Stars. Stichting Stadsgidserij 
Tilburg speelt hierop in en biedt de komen-
de zondagen deze koninklijke wandeling 
aan. De twee uur durende wandeling zit 
vol met verrassingen, verhalen, anekdotes 
en wetenswaardigheden over de verschil-
lende locaties langs de koninklijke route. 

De route is van 12 maart tot en met 23 
april iedere zondag te lopen, met uitzonde-
ring van zondag 16 april, deze dag wordt 

vervangen door maandag 17 april (2e 
Paasdag). 

Alle wandelingen starten om 12:00 uur, 
aan de noordkant van het station. Het is 
niet mogelijk om voor de wandeling te 
reserveren. Het is niet mogelijk om voor de 
wandeling te reserveren. De prijs voor een 
wandeling bedraagt €4,00 per persoon, 
graag op locatie betalen. 

Verkeersmaatregelen
Bewoners van de binnenstad hebben infor-
matie gekregen over de bereikbaarheid tij-
dens Koningsdag. Binnen de zogenoemde 
vierde ring (Gasthuisring / Noodhoekring 
/ Schouwburgring) zijn tussen 08.00 en 
14.00 uur geen gemotoriseerde voertui-
gen toegestaan. Bewoners ontvangen een 
vignet waarmee zij in en uit het gebied 
kunnen rijden. Enkele smalle straten aan 
de rand van het gebied worden afgesloten. 
Deze maatregelen worden genomen om 
een te grote parkeerdruk en verkeersover-
last te voorkomen. 

Voor meer informatie kijk bij de veelge-
stelde vragen op koningsdag.tilburg.nl 
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Buurtgenoten gaan de strijd aan met elkaar in de pubquiz

Omdat deze doelgroep nog niet 

goed vertegenwoordigd onder 

de bezoekers van het wijkcen-

trum, is het idee ontstaan om 

ook een pubquiz te starten voor 

de Noordhoek en directe om-

geving. Er wonen immers veel 

studenten in de wijk en aangren-

zend gebieden. Maar deze vorm 

van ontspanning en intellectuele 

inspanning valt zeker ook in de 

smaak bij oudere doelgroepen!

De avond werd verzorgd door 

quizmaster Sjef Smid, geboren 

en getogen in de Noordhoek 

en nu woonachtig in het cen-

trum. Teams met namen als ‘De 

Betweters’ en ‘Bluf’ namen deel 

aan de redelijk goed bezochte 

avond. 

De quiz bestond uit tien ron-

des met telkens tien vragen uit 

categorieën als: muziek, sport, 

Tilburgse cultuur, kennis van 

biermerken en kennis over de 

wijk de Noordhoek. Het team 

met de naam ‘De Tobbers’ ging 

met de hoofdprijs aan de haal. 

Nadat de dames uit deze ploeg 

het bierpakket van Trappist in 

ontvangst hadden genomen, 

maakten ze bekend de volgende 

keer onder de naam ‘De Top-

pers’ zeker weer mee te doen. 

Voelt u zich uitgedaagd? De 

pubquiz zal voortaan elke 3e 

vrijdagavond van de maand 

georganiseerd worden in het 

wijkcentrum. 

U kunt zich als team of individu-

eel opgeven voor deze gezellige 

en leerzame avond via

office@deboomtak.nl of telefo-

nisch: 013-5430920.

Op vrijdag 31 maart had wijkcentrum In De Boomtak de 

primeur van een nieuw initiatief: de pubquiz. Deze vorm 

van vermaak is erg populair op het moment. 

‘Onze’ Tim de Fretes wint al weer goud! Zelfs in België
Onze wijkgenoot Tim de Fretes is een kei in taekwondo. 

In maart won hij niet alleen goud op de Open Nederland-

se kampioenschappen, maar ook op de open Belgische 

kampioenschappen. Een prachtige prestatie!

Tim woont in de Elzenstraat, hij 

is 16 jaar en zit in 5 VWO van 

het Odulphuslyceum. Hij traint 

bij Ben de Fretes Taekwondo 

dojo in de gymzaal van basis-

school de Vuurvogel. Vader 

Ben is zijn coach en trainer. Tim 

heeft drie zusjes, die ook al-

lemaal bij vader De Fretes in de 

dojo sporten. 

 

Kampioen

Op 12 maart werd hij al kampi-

oen op de open Nederlandse 

kampioenschappen. Dat is 

een belangrijk kampioenschap 

waaraan 37 nationaliteiten 

deelnamen. De groep van Tim 

(junioren) telde 25 deelnemers, 

waarvan drie uit Nederland. 

Een week later sloeg hij weer 

toe tijdens de open Belgische 

kampioenschappen taekwondo 

in Lommel, ook een internatio-

naal kampioenschap. Tim won 

hierin de finale van Zweden met 

20 punten verschil. Tweemaal 

goud in twee weken! De gouden 

medailles hangen thuis non-

chalant aan de sleutel van het 

meterkastje. 

Dit brengt hem weer dichter bij 

zijn kwalificatie aan het Euro-

pees kampioenschap Taekwon-

do wat eind november in Cyprus 

zal plaats vinden.

Maar kampioenen worden niet 

geboren, die worden gemaakt. 

Het is trainen en nog eens 

trainen. Gemiddeld veertien uur 

per week, en zelf wat meer als 

er een wedstrijd aankomt. Dat 

is niet gering. Sporten op dit ni-

veau vereist discipline. Contac-

ten met vrienden of vriendinnen 

schieten er wel eens bij in. 

Taekwondo

‘Tae’ betekent: voet, ‘kwon’ bete-

kent: hand of vuist en ‘do’ is de 

manier, of de weg. Taekwondo 

is dus het gebruik van de hand 

en de voet, met als doel zelfver-

dediging en het verbeteren van 

je persoonlijkheid.

Taekwondo is een dynamische 

sport en wordt bij BdF-Tae-

kwondo op een pittig tempo 

onderricht. De oefeningen be-

staan uit een grote variatie van 

technieken, conditie- en spier-

verstevigende oefeningen, maar 

vooral wordt er ook getraind op 

karakter, mentaliteit en doorzet-

tingsvermogen. Sporters, jong 

en oud, zijn bij de dojo aange-

sloten. De jongste is 5, de oud-

ste 58 jaar. Totaal zijn zo’n 160 

taekwondoka’s aangesloten. 

Sponsor(s) gezocht

Tim wil erg graag deelnemen 

aan het Europees kampioen-

schap Taekwondo eind novem-

ber in Cyprus. Maar daarvoor is 

ook geld nodig. Om het allemaal 

te bekostigen draagt Tim zelf 

ook bij door het bezorgen van 

onze wijkkrant en door te spa-

ren. Natuurlijk dragen pa en ma 

ook hun steentje bij. 

Maar daar ben je er nog niet 

mee. Het zou heel mooi zijn als 

er een of meerdere sponsoren 

konden worden gevonden. Wie 

wil Tim sponsoren? Geïnteres-

seerden kunnen zich aanmelden 

bij bdftaekwondo@gmail.com
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Dankzij vrijwilligers meer groen op speelplaats Vuurvogel
Op vrijdag 10 maart om 8.15 uur staat de koffie klaar bij 

basisschool De Vuurvogel. In de hal verzamelt zich een 

bont gezelschap van wel vijfentwintig mensen, allen 

gekleed in praktische kleding. Het is de start van het NL-

Doet weekend, het weekend met vele vrijwilligersacties. 

Vanochtend gaan deze vrijwilligers aan de slag op de 

speelplaats van OBS De Vuurvogel.  

Brigitte IJpelaar, directeur van 

De Vuurvogel, verwelkomt mij 

met een kop koffie. ‘Het speel-

plein was toe aan een goede 

opknapbeurt en wij wilden het 

graag groener maken. Vandaag 

komen ContourDeTwern en het 

bedrijf Dufec ons helpen het 

speelplein te vergroenen’. 

Met vergroenen wordt bedoeld 

dat tegels plaats maken voor 

planten en struiken. In de school 

hangt een poster waar op staat: 

meer zichtbaar en beleefbaar 

groen creëren. Het groen moet 

veilig, kindvriendelijk en onder-

houdsvrij zijn. Wanneer ik naar 

buiten kijk. zie ik inderdaad veel 

grijze stoeptegels en zand dat 

wel wat groen kan gebruiken. 

Het speelplein wordt niet al-

leen door de kinderen van De 

Vuurvogel gebruikt, maar ook 

na school spelen de kinderen 

uit de buurt hier graag voetbal 

of ‘verstoppertje met tiks’. Meer 

groen in de wijk dus!

Vrijwilligers

De groep vrijwilligers komt van 

twee verschillende organisaties. 

Ongeveer de helft van de groep 

komt via Contour De Twern, de 

andere helft is van Dufec. Dit is 

een Tilburgs bedrijf dat gespe-

cialiseerd is in verkeersonder-

zoek. Mensen die voor hun werk 

dus voornamelijk achter een 

computer zitten. Allemaal zijn ze 

bereid een dag hard samen te 

werken. Ook vorig jaar deden ze 

mee aan NL-doet, het weekend 

waar veel bedrijven en perso-

nen zich extra inzetten voor een 

vrijwilligersklus.  

Werkverdeling

Ik spreek Tineke Vermeer. ‘Ik 

heb het mooiste werk!’ zegt ze 

enthousiast wanneer ze zich 

voorstelt.  Ze werkt bij T-primair, 

een overkoepelende organisatie 

voor basisscholen in Tilburg. ‘Ik 

mag scholen helpen om de om-

geving groener te maken. Niet 

alleen de speelpleinen, maar 

ook in de school. Verder zijn we 

ook bezig met groene wandel-

routes in de stad. Groene ont-

dekroutes, die vanuit de school 

kunnen worden gelopen.’ 

Tineke is niet zo groot, maar ze 

weet van aanpakken, zo blijkt. 

Wanneer iedereen een bekertje 

koffie heeft gehad klimt ze op 

een bankje en verdeeld kordaat 

de taken. ‘Wie wil er aan de slag 

met de schuttingen? Er moeten 

daar tegels weggehaald worden 

en gaten gegraven worden.’ Bij 

de taakverdeling wordt rekening 

gehouden met wie wat kan en 

wil. Maar duidelijk is wel dat 

iedereen zich graag wil inzet-

ten. Binnen een mum van tijd is 

iedereen actief aan de slag bui-

ten. Stenen worden gesjouwd 

en de eerste spades gaan al in 

de grond.   

Resultaat

‘Het resultaat laat nog heel even 

op zich wachten,’ vertelt Brigitte 

IJpelaar. ‘Vandaag worden alle 

voorbereidende werkzaamhe-

den gedaan. Volgende week 

hoop ik dat alle planten en strui-

ken in de grond kunnen. En dan 

is het natuurlijk nog even wach-

ten tot het gaat groeien…’ Het 

resultaat is inmiddels te zien. 

Het schoolplein oogt groener en 

vriendelijker. Laten we zorgen 

dat het mooi blijft!

Marleen van de Wiel

 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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Goede herinneringen aan de R.K. 

Jongensschool van het Heilig Hart

Tegelijk met de start van de, aan 

de overzijde gelegen, vormen-

fabriek (1937), kwam ik op de 

wereld. Mijn wieg stond in de 

Lindenstraat 17, thans Kastan-

jestraat.

Door de oorlog verliepen kleu-

teronderwijs en lagere school 

tamelijk rommelig vanwege 

de Duitse bezetting. Het on-

derwijs werd ondergebracht in 

leegstaande textielhallen, in de 

paraplufabriek (de pleefabriek). 

De fraters van Tilburg stonden ‘n 

deel af van de drukkerij.

Maar uiteindelijk kwamen de 

jongens na de oorlog weer 

allemaal bij elkaar op de 

H.Hartschool bij het Fratersveld. 

Mijn hart breekt open bij het zien 

van de nostalgische plaatjes van 

de school. Wat was dat ‘n mooie 

tijd!

Met alle gemak herinner ik mij 

de onderwijzers die ons zo veel 

hebben bijgebracht. De fraters,

Lidwinus, Xaverius, Edwin, 

Ligori, Floribertus, Norbertus (de 

knor) en frater Christiaan, hoofd 

van de school. Meneer Vorsten-

bosch en die hartstikke goeie 

meneer van Os. Als je naar de 

vierde overging, hoopte je toch 

vooral bij meneer van Os terecht 

te komen. Hij vertelde het hele 

jaar door het verhaal van het 

Mariabeeld van Katsegroen. 

Spannend verhaal over slechte 

en goede rovers. Kom daar nog 

maar eens om in deze tijd!

Ik herinner mij ook nog dat frater 

Christiaan ‘n verwoed schaats-

liefhebber was. Ten behoeve 

van de jeugd zette hij daarom 

tijdens vorstperiodes de speel-

plaats onder water. Naar harten-

lust werd er geschaatst en kon 

je natuurlijk ook baantje glijden 

(slibberen).  

Tijdens mijn jaren aan de 

H.Hartschool  zou ik met de 

gave van een uitzonderlijke 

sopraanstem (jongenssopraan) 

heel veel steun ondervinden van 

frater Ligori. Hij was in die tijd 

koordirigent van de H.Hartkerk 

(de Noordhoeksekerk ). Ik 

moest er nog al eens tussenuit, 

o.a. naar de Hilversumse om-

roepen en naar Eindhoven voor 

de experimentele televisie en 

plaatopnames. Na zo’n avontuur 

werd ik op school steeds weer 

vlot bijgespijkerd.

Nu ik na alle omzwervingen 

inmiddels alweer ‘n hele tijd 

in het Gelderse Druten woon, 

verbaas ik mij erover hoe snel 

je kunt terugduiken in de oude 

tijd door dat mooie verhaal in uw 

wijkkrant. 

Zeker is het dat de onderwij-

zers van toen, en voor mij in 

het bijzonder, die van de R.K. 

Jongensschool van het H.Hart, 

onder moeilijke omstandighe-

den, ons een uitstekende zet 

hebben gegeven naar ‘n nieuwe 

maatschappij.

Het vervult mij op mijn tachtig-

ste levensjaar alsnog met grote 

dankbaarheid.

Ad Versteden, Druten

Mijn zus Annette stuurde mij de wijkkrant De Noordhoek. 

Ik werd onmiddellijk getroffen door het mooie verhaal 

over de oude H.Hartschool aan het Fratersveld.

De fraters: dhr. de Kanter, dhr. van Alphen, fr. Ermino Sliphorst, fr. Gervasius Dominicus, dhr. Leijten, fr. Christiaan (hfd), dhr. Zuiker (?), fr. 

Waldemar Melis, fr. Thomas van Aquino Dirriwachter, fr. Ligori Bonants.



De Noordhoek10

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.              

Illustraties: Lida Bos

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

Kopijsluiting volgende editie: 

Dinsdag 9 mei 

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 Noord-

hoek en/of op de website: 

www.stichtingnoordhoek.nl

De wijkkrant De Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek

Het is mooi weer, de zon schijnt 

en het is - op het moment dat 

ik dit schrijf - eind maart. Het is 

lente. 

In de Bomenbuurt ontwaakt 

de natuur uit haar winterslaap. 

Boomtakken krijgen knoppen, 

uit de grond komt van alles te 

voorschijn. Maar het mooiste is 

dat de magnolia’s en Japanse 

kers alles zijn voorgegaan en 

volop in bloei staan. De prach-

tigste boom is de monumentale 

magnolia aan de Ringbaan West 

240. De bloesemboom aan het 

Hagelkruisplein mag er trou-

wens ook zijn!

Wat een heerlijke tijd.

De lente begint op het noordelijk 

halfrond (meestal) op 20 maart 

en eindigt (meestal) op 21 juni. 

Het begin van de lente (20 of 21 

maart) is bepaald op basis van 

een afspraak. Daarom begint 

de komende decennia de lente 

altijd op 20 maart.

Astronomisch gezien begint de 

lente als de dag en de nacht 

even lang zijn. De zon gaat dan 

door het lentepunt en de dag 

en de nacht zijn ongeveer even 

lang. De lente eindigt met de 

zomerzonnewende (rond 21 

juni). Dat is het moment dat de 

zon het hoogste aan de hemel 

staat. Dan is het midzomer, de 

langste dag van het jaar. Het is 

een keerpunt, de dagen gaan 

dan weer korten. 

Het is weer lente, ook in onze Bomenbuurt

De prachtige Magnoliaboom aan de Ringbaan West bij nummer 240.            Foto: Wil Verheggen
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Niet zomaar een Mariabeeld: het bevrijdingsmonument in de Boomstraat

Op de voorgevel van wijkcentrum In De Boomtak is, een 

paar meter van de ingang, een beeltenis te vinden van 

Maria met kind, met daaronder de tekst ‘Ave Maria’. Het 

monumentje werd in 1941 geplaatst, op initiatief van de 

buurtbewoners, om bescherming af te smeken tegen 

de gevaren van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 en 5 mei 

wordt de oorlog weer herdacht.

Ten tijde van de oorlog was het 

het wijkcentrum nog het Patro-

naatsgebouw van de parochie 

H. Hart. Het monumentje werd 

gemaakt door Jac. Maris uit 

Heumen. Maris creëerde wer-

ken in hout, ceramiek en steen. 

Hij maakte talloze religieuze 

werken, en had veel contacten 

in het katholieke milieu. 

Oorlog in Tilburg

De oorlogsjaren gingen natuur-

lijk ook in Tilburg niet ongemerkt 

voorbij. De ellende begon bij het 

uitbreken van de oorlog voor 

Nederland op 10 mei 1940. Ter-

wijl bij de Grebbeberg een klein 

Nederlands leger weerstand 

bood tegen een Duitse over-

macht, hoorde men in Tilburg de 

doffe dreunen van het bombar-

dement van vliegbasis Gilze-

Rijen. Men zag Duitse bommen-

werpers overvliegen richting het 

vliegveld, totdat even na 4 uur 

in de middag drie Duitse vlieg-

tuigen over Tilburg vlogen en 

hun bommenlast loslieten. Vier 

brisantbommen waren ingesla-

gen. Eén in het pand van van 

Gend & Loos aan de Spoorlaan 

118, twee in het pand Spoorlaan 

110 en één in de Noordstraat op 

de hoogte van nr. 59. 

Het doel was vermoedelijk het 

stationsemplacement ongeveer 

200 meter daar vandaan. De 

spoorlijn had een strategische, 

militaire functie voor het vervoer 

van troepen en militair materi-

eel. De bom in de Noordstraat 

viel tussen mensen die zich op 

dat moment op straat bevonden. 

Onder dit winkelend publiek 

werden elf volwassenen vrijwel 

direct gedood, drie overleden 

later aan hun verwondingen.

Bevrijding

Aan alle oorlogsellende, raz-

zia’s en het wegvoeren van 

Tilburgse joden kwam een eind 

toen Tilburg op 27 oktober 1944 

werd bevrijd door de Schot-

ten, bijgestaan door de Prinses 

Irene Brigade. De strijd om de  

Tilburgse bevrijding kostte 54 

burgers het leven. 

Maar de Duitsers waren nog 

niet verslagen. Ze waren nog in 

staat van elders V1’s  (vliegende 

raketbommen) richting Engeland 

te sturen. Voortijdig vielen die 

raketten wel eens neer. Zo kwa-

men in februari 1945 twee V1’s 

terecht in de Minister Tamastraat 

en op pension Mariëngaarde. 

Gelukkig gaven de Duitse bezet-

ters zich over op 4 mei 1945. 

Het naoorlogse herstel kon 

beginnen. 

Door de dankbare gelovige 

Tilburgse bevolking werden in 

de eerste naoorlogse jaren veel 

dankdiensten gehouden, vaak 

georganiseerd door wijkcomités. 

(Zie foto van een viering van het 

lof op het Lindeplein.) 

Plaquette

Ter herdenking van het bom-

bardement in de Noordstraat 

werd in 2008 in de Noordstraat 

(nr. 59) een plaquette onthuld 

uitgevoerd in brons, naar een 

ontwerp van Mieke Engering. 

Op de plaat is een vliegtuig 

afgebeeld, omgeven door glas-

scherven. Onder de plaat is een 

kleinere plaquette met tekst 

aangebracht:

“10 mei 1940, een bom, veertien 

slachtoffers,

Venster naar het verleden

Spiegel naar het heden.”

Achter de ruit aan de straatkant 

heeft de bewoonster twee foto’s 

geplaatst van het beschadigde 

bedrijfspand van Vincent Stal-

pers, en van een paar panden 

aan de kant van nr. 59. Op deze 

plekken is later nieuwbouw ge-

komen.               Wil Verheggen

Monument Mieke Engering

Gevelmonument Jac. Maris Lof op het Lindeplein, foto collectie F. Janse, Regionaal Archief Tilburg
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• 300 gram suiker
• 4 stukken schelvis
• 2 takjes tijm 
• olijfolie
• 1 ei

Tarte Tin van Asperges
met gebakken schelvis

Tarte tatin
Verwarm de oven voor op 180 ºC. Vet eventueel de vorm-
pjes in met wat boter. - Gooi de suiker in een pan en ver-
warm deze. Karamelliseer de suiker beetje bij beetje tot de 
suiker lichtbruin is. - Schenk de karamel in de taartvormpjes. 
Hak de tijm fijn en bestrooi de karamel ermee. 
Schil de groen en witte asperges rondom en snijd circa 2 
centimeter van de uiteindes. Snijd de asperges vervolgens 
in schuine stukjes van circa 3 centimeter. - Verhit wat olijfolie 
in een koekenpan. Roerbak de asperges circa 3 minuten 
en breng op smaak met een beetje zout en versgemalen 
peper. - Verdeel de asperges over de karamel. 
Rol het (ontdooide) bladerdeeg licht uit, tot de plak rond-
om een centimeter groter is dan de taartvorm. Steek het 
deeg uit zodat de plak iets groter is dan de taartvorm.
Splits het ei. Klop de dooier los met een beetje water. 
Leg het bladerdeeg over de asperges en smeer het blader-
deeg lichtjes in met het eidooiermengsel. - Prik gaatje in het 
bladerdeeg, met een vork. - Bak de tarte tatin in circa 20 
minuten gaar in de oven. Als de taartjes uit de oven komen, 
keer je ze voorzichtig om. 

Vis
Portioneer de vis. - Verhit een scheut olijfolie en een klein 
klontje boter in een koekenpan. - Bak de vis in circa 5 mi-
nuten om en om goudbruin. Laat vervolgens nog circa 4 
minuten in de pan doorgaren met het vuur uit. 
Verwarm intussen een kleine koekenpan en 
rooster de amandelen in circa 3 minuten 
goudbruin. 

Serveren 
Serveer de vis samen met de geroosterde 
amandelen en de tarte tatin ernaast. 
Smakelijk eten!

• 6 plakjes bladerdeeg
• 4 groene asperges
• 4 witte asperges
• amandelen
• 4 kleine taartvormpjes

Ingrediënten voor 4 personen:

Wijkcentrum In De Boomtak heeft van veel mensen belangstel-

ling gehoord voor de computercursussen.

Daarom doe we u nu een concreet aanbod:

We hebben 12 verschillende cursussen in de aanbieding, voor 

beginners en gevorderden, waaronder: Windows 10, Facebook, 

Fotobewerking, Stamboom maken, Skypen en Word.

De cursussen worden gegeven op dinsdagmiddag van 13.00 tot 

15.00 uur en op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Op 

maandagmorgen tussen 10.00 en 13.00 uur is docent Mila aanwe-

zig voor vragen en consult.

Er zijn diverse cursussen beschikbaar voor verschillende prijzen.

Afhankelijk van het aantal belangstellenden – minimaal drie 

– gaan we starten. De planning van de cursusdata volgt dan op 

basis van de inschrijving.

De kosten voor een cursus (exclusief handleiding/lesmateriaal) 

zijn 5 euro per dagdeel. De kosten voor de totale cursus moeten 

vooraf worden betaald.

Voor 55+ wijkbewoners zijn de cursussen gratis gedurende 2017. 

Deze cursus wordt geschonken door Stichting Wijkraad Noord-

hoek. Handleiding en lesmateriaal dat gebruikt wordt bij deze 

cursussen is wél voor eigen rekening en dient vooraf te worden 

betaald. Prijzen voor lesmateriaal staan achter de cursus vermeld.

Aanmelden

Aanmelden kan via computerles@deboomtak.nl of door het 

formulier dat bij de bar ligt in te vullen en daar af te geven aan de 

bar in ons wijkcentrum.

Computercursus/EHBO

De computerreparatieservice is terug in ons wijkcentrum. Dit is 

een laagdrempelige service. Computers worden gerepareerd voor 

een prijs van € 15,- per uur.  

Onderdelen die eventueel aangeschaft moeten worden, zijn bij 

ons te bestellen tegen kostprijs. De ruimte waarin u uw computer 

kunt aanbieden is Ruimte 4 in ons wijkcentrum. Deze zit boven 

aan de trap: eerste deur aan de rechterkant. 

Computer-EHBO is geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur op dins-

dag, woensdag en donderdag.

Kom vrijblijvend langs voor informatie, vragen of reparaties.

Gezocht: vormgever
Voor deze wijkkrant zoeken we een gedreven 

vrijwilliger die zorg wil gaan dragen voor het op-

maken van deze krant.

Ervaring is niet noodzakelijk maar enige kennis 

van vormgeven met de computer is wel handig.

Heb je interesse, neem dan contact op via ons 

mailadres.

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
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NLdoet: een gevel vol vrolijke vogelhuisjes

Deze waren eerder al door vrij-

willigers in elkaar gezet en door 

schoolkinderen van Kindercam-

pus de Vuurvogel beschilderd. 

Met een bijdrage van NLdoet 

kon de actie gefinancierd wor-

den. 

Om half twee hingen alle kastjes 

aan de gevel en naderde de ac-

tie zijn hoogtepunt. Een delega-

tie van tien kinderen van groep 

4 stond gespannen toe te kijken. 

Teken 

Op een teken van Lisette 

Sweep, die de actie coördineer-

de, trokken zij tegelijk aan de 

rode doeken. Daarmee onthul-

den de kinderen symbolisch alle 

vogelhuisjes. Vrijwilligster Sonja 

Steemans had de eer het groot-

ste bouwsel te mogen onthullen: 

een vogelflat, beschilderd met 

het logo van In De Boomtak.

De kinderen werden daarna 

binnen onthaald met een glaasje 

limonade en als onverwacht 

extraatje een potje koersbal! 

Vogels 

Tegen half drie vertrokken ze 

weer, voorzien van een traktatie 

voor hun klasgenootjes. Wijk-

centrum In De Boomtak kon 

zich weer richten op de gebrui-

kelijke vrijdagmiddagdrukte: de 

koersbalcompetitie, een puzzel 

leggen, samen handwerken of 

zomaar een praatje maken bij 

een kopje thee of een biertje. 

En nu maar afwachten of de vo-

geltjes de nieuwe huisjes weten 

te vinden...

Francis Huisman

Secretaris bestuur Wijkcentrum 

In De Boomtak

Miloncirkel slank en fit  in 
6x per maand 35 minuten trainen!

Kom langs voor een grátis proefweek!

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056

Uniek in Tilburg!

– fysiotherapie 
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

Wie nu langs wijkcentrum In De Boomtak fietst, wordt 

acuut vrolijk bij de aanblik van de vernieuwde gevel. In 

het kader van de NLdoet-actie op vrijdag 10 maart werk-

ten vrijwilligers onder leiding van Rob van de Klundert 

urenlang aan het ophangen van 36 houten vogelhuisjes. 

De handen gingen uit de mouwen om de gevel van In de Boomtak te verfraaien met tientallen vogelhuisjes.    
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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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Inschrijven: Drukkerij Habé, Zilverlindestraat 2A tijdens kantooruren 

LINDEPLEIN
TILBURG

gratis entree 

11 juni 2017
van 10.00 tot 16.00 uur

BEL VOOR EEN

KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13
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De heilige Agnes, maar welke?
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 kennismaken 

met een aantal onbekenden.  

Lam

Op de Noordhoekring staat 

als tweede beeld van links de 

heilige Agnes, naast de heilige 

Catharina. Ze heeft een staf in 

haar hand en een lam op haar 

andere arm. Het lam staat in 

de kunst voor Jezus Christus 

en ‘agnus’ betekent lam in het 

Latijn. Als kind werd Agnes 

verkracht en daarna bekeerde 

zij zich tot het geloof. Vele jonge 

mannen vroegen haar ten huwe-

lijk, maar Agnes weigerde en zei 

dat ze al verloofd was met Jezus 

Christus. Zij werd vervolgens 

bedreigd en gemarteld en vond 

ten slotte de dood. Acht dagen 

nadat ze was begraven, werd 

Agnes gezien in een gouden 

kleed, met een verlovingsring 

van Jezus Christus aan haar 

vinger en aan haar rechterzijde 

een wit lam.

Martelares en beschermheilige

Agnes is ook een martelares. 

Maar wat is dat nu? In het 

christendom wordt iemand een 

martelaar genoemd die kwel-

lingen heeft doorstaan of zijn of 

haar leven heeft geofferd voor 

het geloof. 

De naamdag van de heilige Ag-

nes van Rome is op 21 januari. 

Zij is de beschermheilige van de 

verloofde paren, van de kuis-

heid, van de jonge meisjes en 

maagden en van de slachtoffers 

van verkrachting.

Staf

Het beeld van Agnes naast de 

begraafplaats, heeft ook een 

staf. Deze staf is van een abdis, 

een vrouwelijk hoofd van een 

abdij. Dit verwijst weer naar 

Agnes van van Monte Pulciano. 

Het lijkt er dus op dat de makers 

van het beeld een combina-

tie hebben gemaakt van twee 

Agnessen.  

Marleen van de Wiel

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 Workshop “UNIEV” op 4 mei
Vrijwilliger Theo Backx geeft op 4 

mei a.s. wederom de inspirerende 

workshop ‘Uw Naam In Een Vorm’, 

afgekort UNIEV. De workshop 

duurt van 14.00 tot 15.30 uur en 

deelname is gratis. Ditmaal is het 

thema: lente.

Wat is UNIEV?  Bij Uw Naam In Een 

Vorm gaan we kaarten maken met 

kleuren die ontstaan vanuit een 

naam, bijvoorbeeld uw naam of 

die van een dierbare. Er ontstaat 

dus een vorm vanuit een naam.

De naam staat centraal en men 

kan men bijvoorbeeld  de eigen-

schappen of voorwerpen be-

noemen die bij die naam (en dus 

persoon) horen. De vormen die 

ontstaan kunnen worden ingevuld 

met kleuren.

 Met de nodige fantasie kunt u er 

mooie afbeeldingen mee maken. 

Verras uzelf of uw naaste met een 

mooi en persoonlijk cadeau.

U bent van harte welkom bij wijk-

centrum In de Boomtak. 

Deze workshop wordt mede 

georganiseerd door het Sociaal 

Centrum In de Boomtak.
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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


