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Reconstructie van tragisch ongeval Bredaseweg

‘Er is begrip ontstaan voor de keuzes, da’s grote winst’

Hoe doe je dat, betaald parkeren invoeren in een wijk als 

de Noordhoek? Waar loop je bijvoorbeeld tegenaan en 

hoe is het gesprek met de wijkbewoners gegaan? John 

Swaans, beleidsmedewerker parkeren bij de gemeente 

vertelt over zijn ervaringen bij de invoering van betaald 

parkeren in onze wijk. In de vorige wijkkrant (nr. 4) stond 

beschreven wat het voorstel voor onze wijk precies is.

‘Ja, de Noordhoek heeft een 

parkeerprobleem.’ John Swaans 

valt meteen met de deur in huis. 

Want ook hij kent de geluiden 

dat de overlast van parkeren 

best wel meevalt in de Bomen-

buurt. 

‘De parkeerdruk hebben we 

objectief kunnen vaststellen 

door het aantal auto’s te tellen 

op verschillende momenten in 

de week. Natuurlijk is het niet 

in iedere straat altijd druk, maar 

gemiddeld door de wijk, vooral 

overdag is er een parkeerpro-

bleem. Ook in vergelijking met 

andere wijken in Tilburg.’

De gemeente heeft gekozen 

voor een andere aanpak in 

onze wijk. Vertel…

Swaans: ‘Tot voor kort werd 

straat voor straat betaald par-

keren ingevoerd. Dit keer is er 

gekozen voor een hele wijk, zo’n 

3000 huishoudens in een keer. 

Dat is nieuw. Daarmee voorkom 

je een waterbed-effect en kun-

nen we ook de problemen rond 

CZ goed aanpakken. Daarnaast 

is de bindende enquête afge-

schaft en werken we nu met een 

reviewpanel. De buurtbewoners 

en ondernemers, waaronder CZ, 

kunnen hier meedenken over de 

invulling van de parkeerregels. 

Dat er betaald parkeren zou 

komen stond bij voorbaat vast.’

Waarom? Dat klinkt niet echt 

democratisch.

‘Betaald parkeren is altijd een 

omstreden maatregel. Honderd 

mensen hebben hier honderd 

meningen over. Maar uiteindelijk 

gaat het om het individueel be-

lang tegenover het belang van 

een hele wijk. 

Er wordt al jarenlang geklaagd 

over overlast bij CZ en ook in 

andere straten zien we steeds 

meer parkeerdruk van mensen 

die in het centrum werken en 

hier parkeren. De wijk is niet 

gebouwd op zo veel auto’s. 

Dan is betaald parkeren vooral 

tijdens werktijden een effectief 

middel. Dat gaat de gemeente 

nu invoeren.’ 

In het reviewpanel was plek 

voor zo’n 15 mensen terwijl er 

50 aanmeldingen waren. Hoe 

is er geselecteerd? 

‘Op spreiding in de wijk en 

daarna is er geloot. Het review-

panel kan niet namens de wijk 

spreken, maar de deelnemers 

zijn wel een redelijke afspiege-

ling van de wijk. We hebben ook 

ondernemers gevraagd waar-

onder CZ. Bij de eerste bijeen-

komst was er flink wat discussie 

over het invoeren van betaald 

parkeren.’

Veel buurtbewoners herinne-

ren zich ongetwijfeld nog het 

tragische ongeval van vorig jaar 

oktober op de Bredaseweg. Het 

echtpaar Van der Veeken uit 

Rijen kwam hierbij om het leven. 

De dader reed door, maar werd 

later opgepakt. Toch bleven een 

aantal vragen onbeantwoord. 

Daarom werd zondag 18 juni 

het ongeval gereconstrueerd. 

De Bredaseweg werd hiervoor 

de hele avond afgesloten. In de 

pers werd gesproken van de 

grootste reconstructie ooit.

Pas rond 22.00 uur, toen het 

donker begon te worden, kon de 

werkelijke reconstructie worden 

uitgevoerd, omdat de omstan-

digheden zo veel mogelijk 

moesten lijken op de avond van 

het noodlottige ongeval.

Foto’s: Karel Geboers

Lees verder op pagina 3:

Parkeermedewerker gemeente licht toe
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Wij maken ons zorgen over het 

voorstel voor betaald parkeren 

in onze wijk, zoals dat in de vo-

rige wijkkrant te lezen was. We 

vinden dat de mensen die dicht 

bij het centrum en het station 

wonen (uit de Wilgenstraat, 

Missionarisstraat, Lindenstraat, 

Kastanjestraat, Esdoornstraat 

en op het Lindenplein) bena-

deeld worden door het voorstel 

voor het nieuwe parkeerbeleid. 

We zijn niet tegen betaald 

parkeren, maar we denken dat 

de tijden waarop dit ingesteld 

wordt niet de juiste oplossing 

zijn.

De situatie nu

Op dit moment hebben wij 

veel last van avondparkeer-

ders. Waar moet je je voertuig 

parkeren na 18.00 uur? Je gaat 

werken, boodschappen doen, 

sporten of vrijwilligerswerk doen, 

dan kom je ’s avonds weer thuis 

en… weg is je plekje. Dit wordt 

ingenomen door iemand anders. 

De hele wijk ben je al doorgere-

den, maar het lukt niet om een 

plekje te vinden.

Ook overdag is het echt een 

probleem in sommige straten. 

We merken dat veel mensen 

van buiten de wijk onze straten 

als parkeerplaats gebruiken. 

Velen van ons hebben al gezien 

dat er auto’s worden geparkeerd 

waar een fietsje uit de achterbak 

komt. Omdat het zo lastig is om 

een parkeerplek te vinden, zijn 

er zelfs mensen die op een hoek 

of voor een garage hun auto 

neerzetten.

Het nieuw beleid

Het lijkt erop dat niet alle punten 

van de wijkbewoners zijn mee-

genomen in het nieuwe plan. 

In de Wilgenstraat is al par-

keerdruk, maar bij het nieuwe 

voorstel  wordt het in en rond 

de Wilgenstraat alleen maar 

drukker. En het lost niets op in 

avonduren en op zaterdag.

Je kunt je auto niet meer was-

sen en schoonmaken voor je 

eigen deur. Of je hebt grote 

boodschappen gedaan of je 

bent naar de bouwmarkt bent 

geweest. Je moet een eind gaan 

sjouwen met je spullen van de 

auto naar je huis.

Sommige straten hebben nu 

een parkeervergunning en 

gaan die kwijtraken. We zijn 

bang dat we door dit nieuwe 

parkeerbeleid meer parkeer-

ders in de wijk zullen krijgen, 

zeker op zaterdag en zondag.

Ons voorstel

Wij stellen voor om voor iedere 

straat tussen de Ringbaan 

West, het spoor, de Noord-

hoekring en de Bredaseweg 

betaald parkeren in te voeren 

tussen 9.00 en 22.00 uur, van 

maandag tot zondag. 

Groeten van een aantal boze 

wijkbewoners

(De brief is een beetje her-

schreven door de redactie.)

Oplossing: 1: raam 2: deurknoppen 3: buitenspiegel gele auto 4: binnenspiegel lichtblauwe auto 5: ruitenwissers grijze auto 6: buitenspie-

gel kleine rode auto 7: witte streep blauwe auto 8: grille groene auto 9: wieldop rode auto 10: voorste deelstreep

Zoek de 10 verschillen:

Ingezonden brief over het parkeerbeleid:



De Noordhoek 3

Informatiebijeenkomst

Als de gemeente het nieuwe 

voorstel goedkeurt, is donder-

dag 13 juli een informatiebij-

eenkomst in wijkcentrum In De 

Boomtak. Hier wordt dan van 

17.00 tot 20.00 uur dit besluit 

toegelicht en kunnen bewo-

ners vragen stellen.

Hoe verliepen de gesprekken?

‘Na verloop van tijd ontstond er 

meer begrip voor de keuzes van 

de gemeente. Da’s grote winst. 

Uiteindelijk waren we er in drie 

avonden uit. Dat is een compli-

ment aan de deelnemers. Aardig 

om te vermelden is dat CZ haar 

medewerkers nog meer gaat 

stimuleren om met de fiets te ko-

men door elektrische fietsen aan 

te bieden. Dat was een mooie 

bijvangst van de gesprekken.’

Waarop heeft het reviewpanel 

uiteindelijk invloed kunnen 

hebben?

‘Op de grenzen van het parkeer-

gebied. Dat loopt nu tot over de 

Ringbaan-West en ook verder 

dan de Bredaseweg. Ook wordt 

de grens tussen de verschillen-

de zones logischer. Ook over de 

exacte parkeertijden is gespro-

ken. Die zijn nu ten oosten van 

de Wilgenstraat maandag tot 

zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur. 

En de rest maandag tot vrijdag 

van 9 uur tot drie uur ‘s mid-

dags. Ook hebben we het over 

de plaatsing van parkeerauto-

maten en de tarieven gehad.’

O ja, wat worden die? 

‘1 euro per uur voor mensen 

zonder vergunning. Vergunning-

houders, dat zijn de bewoners 

in de wijk met een auto, betalen 

5 euro per maand voor een 

vergunning. En er komt een be-

zoekersregeling. Op de website 

van de gemeente Tilburg staat 

hier meer over. (www.tilburg.nl 

en zoeken op parkeervergun-

ning).’

Hoe gaat het nu verder ?

‘In de zomer neemt de ge-

meente het besluit. En na de 

zomer krijgen alle bewoners een 

brief. We organiseren inloop-

avonden waarin we het besluit 

gaan toelichten en ook wat we 

de afgelopen maanden heb-

ben gedaan. Daarna gaan we 

de zaken praktisch uitvoeren. 

Parkeerautomaten bestellen, 

borden plaatsen en parkeerver-

gunningen uitreiken. Das een 

hele klus voor 3000 mensen.’ 

Vrijdagmiddag is handwerkmiddag in wijkcentrum In De Boomtak. Maar deze vrijdag liep het anders. In plaats van ontspannen te praten 

en breien werden enkele dames flink aan het werk gezet achter hun naaimachine. Lisette had haar lappenmand omgekeerd, Sonja had 

de stad afgestruind voor kussens. En aan het einde van de middag kon de nieuwe fleurige tuinbank al in gebruik genomen worden. Goed 

werk, dames. En laat nu de bezoekers maar komen voor een lekker drankje op ons terras!

Lekker drankje drinken op de fleurige, nieuwe tuinbank

Vervolg van voorpagina:

Op woensdag 5 juli om 20.00 

uur is de eerste versie van  

Bouwcafé Spoorpark. Buurt-

bewoners worden bijgepraat 

over de laatste ontwikkelingen 

rond het nieuwe park. Twee 

kwartiermakers presenteren 

hun plannen en beantwoorden 

vragen.

Genoeg reden om een bakkie 

te komen doen.

Tot ziens op woensdag 5 

juli om 20.00 uur in de grote 

blauwe tent van Stadscamping 

Tilburg op het toekomstige 

Spoorpark.

Bouwcafé 
Spoorpark
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Componist des Vaderlands bij ons in de wijk!

‘Weten jullie eigenlijk dat de Componist des Vaderlands 

gewoon bij ons in de wijk woont?’ vroeg een redactielid 

de laatste vergadering. Dat klinkt wel heel bijzonder. Een 

componist is al bijzonder, maar een componist voor heel 

het vaderland, dat is niet niks! Tijd voor een kopje thee 

en een leuk gesprek in de Dionysiusstraat met Mayke 

Nas, componist van nieuwe Nederlandse muziek.

Geland in de buurt

Om 16.00 uur bel ik aan bij May-

ke Nas. Ik word ontvangen in de 

hoekkamer van het huis. Een 

mooie vleugel staat midden in 

de kamer en haar werkplek met 

computers staat er direct naast. 

Voor de oudere buurtbewoners 

is deze kamer heel bekend. Het 

was vroeger de garage van de 

SRV-wagen op de hoek van de 

Elzenstraat! 

‘Wat heb je met Tilburg?’ vraag 

ik Mayke. 

‘Vroeger had ik niks met Til-

burg. Ik studeerde hier aan het 

conservatorium en wilde eigen-

lijk zo snel mogelijk de stad uit, 

naar Amsterdam of Berlijn. Maar 

sinds twee jaar wonen we hier. 

De stad heeft genoeg te bieden 

op cultureel en muzikaal gebied. 

een kennismaking met Mayke Nas

Niet alleen zijn er bijzondere 

makers, maar ook Theaters 

Tilburg en De Link bieden een 

podium voor moderne muziek.’ 

‘Maar wat brengt je in deze 

wijk?’ 

‘We hebben lang gezocht naar 

een goede woning in Tilburg. Als 

muzikant en componist is het 

belangrijk dat het een rustige 

plek is en dat buren niet veel 

last hebben van mijn pianospel. 

En toen kwamen we dit mooie 

huis tegen.’ 

Mayke vertelt enthousiast over 

haar contacten in de buurt. On-

dertussen wordt door het raam 

gezwaaid naar de buren die 

langslopen. 

‘De overburen spraken me een 

keer aan. Ik was bang dat ze 

last hadden van mijn pianospel. 

Maar ze vonden het juist erg 

mooi! We voelen ons ontzettend 

thuis in deze wijk en zijn hier 

echt geland.’   

    

Componist worden

‘Wat wilde je vroeger worden?’ 

Altijd een lastige vraag. Mayke 

denkt na. Ze hield altijd al van 

muziek, maar ook van filoso-

fie, geschiedenis, fotografie en 

klassieke talen. Maar ze wilde 

altijd iets maken. Dus kwam het 

componeren van muziekstukken 

al snel op haar pad. ‘Voor mij 

begint het vaak met een vraag 

van muzikanten of een festival 

om een muziekstuk te maken. 

Vervolgens ga ik dan op zoek 

naar een idee en welke klanken 

bij dat idee passen.’ 

‘Aan wat voor een ideeën moet 

ik dan denken?’ 

‘Bijvoorbeeld gedichten kunnen 

het begin zijn van een muziek-

stuk. Of het geroezemoes in 

een café. En dat werk ik dan 

verder uit tot moderne klassieke 

muziek.’ 

Maar componeren kost veel tijd. 

‘Je moet je voorstellen dat ik 

ongeveer vier muziekstukken in 

een jaar componeer. Een stuk 

schrijven voor een groot orkest 

kost maanden, zo niet langer!’

  

Ambassadeur 

‘Wat doet een Componist des 

Vaderlands eigenlijk? Is het de 

bedoeling dat je voor elke grote 

Nederlandse gebeurtenis een 

muziekstuk componeert?’

‘Nee. Je bent meer de ambas-

sadeur van de nieuwe Neder-

landse muziek, voor twee jaar.’ 

Mayke is gevraagd omdat zij 

één van de Nederlandse com-

ponisten is die het leuk vindt om 

over nieuwe muziek te vertellen. 

‘Ik heb me voorgenomen om de 

nieuwe Nederlandse muziek te 

promoten en zo veel mogelijk 

mensen hiermee kennis te laten 

maken. Zo heb ik bijvoorbeeld 

meegewerkt aan de muziek-

wijzer op Radio 4 (deze kun je 

naluisteren via www.radio4.nl, 

zoeken op: Mayke Nas). Ook 

heb ik samen met scholieren 

een modern muziekstuk in 

Tilburg uitgevoerd. Het is leuk 

jonge mensen enthousiast te 

maken voor nieuwe muziek! Dat 

vind ik echt mijn taak als compo-

nist des Vaderlands.’     
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Nieuwe muziek om de hoek

‘Maar wat is die nieuwe Neder-

landse muziek dan?’

Dat is een moeilijke vraag om te 

beantwoorden. ‘Je hebt zo veel 

soorten nieuwe muziek, dat je 

niet kunt zeggen: ‘Dit is het.’ Je 

hebt nieuwe muziek die veel lijkt 

op klassieke muziek. Er worden 

ook vaak oude instrumenten 

gebruikt die al eeuwen hetzelfde 

zijn, zoals een viool, piano of 

cello. Het muziekstuk Waarom 

niet is geschreven voor een stu-

dentenorkest en klinkt als een 

gonzende en feestende groep 

studenten. Hier hoor je alleen 

traditionele instrumenten. Maar 

ik ben ook erg trots op een mu-

ziekstuk waar stoelen, schoenen 

en schoolborden de belangrijk-

ste instrumenten zijn. Dit is veel 

meer een theaterstuk geworden 

met woorden en geluiden. En 

beide muzieksoorten horen bij 

de nieuwe Nederlandse muziek.’ 

Na het interview ben ik nog-

maals gaan luisteren naar 

alle muziek op de website van 

Mayke (www.maykenas.nl bij 

‘werken’). 

Mij heeft ze zeker gewonnen 

voor de nieuwe Nederlandse 

muziek! De muziek is zo divers 

dat je bijna niet kunt zeggen dat 

je moderne muziek in het alge-

meen niet mooi vindt. 

En wanneer dan ook nog deze 

nieuwe muziek gecomponeerd 

is door een verschrikkelijk aar-

dige Componist des Vaderlands, 

die gewoon bij ons om de hoek 

woont, dan heb je helemaal 

geen excuus meer om niet te 

gaan luisteren!

Marleen van de Wiel

Marietje Kessels Monumentje weer compleet met een nieuwe haan
In het vorige nummer van deze wijkkrant is uitgebreid 

ingegaan op de terugkeer van de verdwenen haan met 

een interview van de kunstenaar Guido Geelen. Op 20 

mei 2012 werd de Haan der Waakzaamheid gestolen uit 

de Kloostertuin. Nu is met een nieuwe haan het Marietje 

Kessels-monument weer compleet.

Het Marietje Kessels-monument, uiteraard met nieuwe haan

De nieuwe haan staat er weer trots bij op zijn plekkie

En natuurlijk krijgt de haan een aai van alle spelende kinderen!
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BEL VOOR EEN

KENNISMAKINGS-AANBIEDING!

013 - 544 25 13



De Noordhoek 7

Buurtbarbecue van het Rooi Hartenpark

Meer dan 100 bewoners van het Rooi Hartenpark genoten op 10 juni van hun buurtbarbecue. 

Aan alles was gedacht: lekker eten, een springkussen voor de kinderen en een ijscowagen voor iedereen!
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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
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Nieuw in september in “de Boomtak”
Tekenen/schilderen
Tilburgse kunstenares Fiona van Rossem
Aquarel / gouache/ acryl en toegepaste Technieken: jaar 2017

Deze cursus is dus vooral een ontdekkingsreis om met een ervaren 
kunstenares én je medecursisten uit te vinden welke onderwerpen, 
ziens- en werkwijzen het best bij je passen, zoals bijvoorbeeld:

Volwassencursus start dinsdag 12 september van 10.00 tot 12.30 
           

Kindercursus start woensdag 13 september van 14:00 tot 16:00

Informatie en opgeven: 
In De Boomtak of bij Fiona van Rossem 06-48325652

• 3 grote aubergines (ca 1,4 kilo)
• 2 eetlepels citroen
• 120 ml zonnebloemolie
• 1 liter kippenbouillon

Soep van gegrilde aubergines
met citroen

Bereiding:
Prik 2 aubergines in en rooster ze op een met bakpapier bedekte 
bakplaat gedurende 45-60 minuten in de het oven. Als de auber-
gines zijn ingezakt en de schil geblakerd zijn ze klaar.
Snijd de derde aubergine in blokjes van 2 cm. Zet een grote koe-
kenpan op halfhoog vuur en schenk 60 ml van de zonnebloemolie 
in de pan. Verwarm de olie. 
Voeg de gesneden aubergine toe en bak de blokjes rondom 
goudbruin. Schep ze om met een houten lepel.
Laat ze op keukenpapier uitlekken en bestrooi ze licht met wat 
zout. Snijd de geroosterde aubergine open en schep het gare 
vruchtvlees eruit. Neem geen stukjes schil mee.
Snijd het vruchtvlees fi jn en doe het in een pan met de kippen-
bouillon, het citroensap, een snufje zout
en een theelepel zwarte peper. 
Breng de soep aan de kook en laat hem 30 minuten zachtjes trek-
ken. Doe de gebakken aubergineblokjes 
Erbij en laat dit nog 5 minuten doorpruttelen.

Afwerking:
Proef en voeg naar smaak nog wat zout en 
peper toe.
Roer vlak voor het opdienen de room of 
crème fraîche door de soep. 
Scheur tot slot de basilicumblaadjes en 
strooi deze over de soep.

Smakelijk eten!

• 10 blaadjes basilicum
• 70 ml slagroom of crème        
    fraiche
• zout en peper

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen:

Aanbevolen wijn: Gekoelde Beaujolais Villages

Verkrijgbaar bij: Wine & Food 4 You,  

Beukenstraat 55 Tilburg 06-19608252

geert.seebregts@telfort.nl
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 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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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

In de wijkkrant van mei 1990 

stond een prijsvraag: wie weet 

waar in onze buurt de foto 

links is gemaakt? 27 jaar later 

stellen we dezelfde vraag. 

Reageren mag voor 30 augus-

tus 2017! Durf jij een antwoord 

in te sturen? Stuur jouw ant-

woord naar:

wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

 

Krantenarchief

Op de website van wijkcentrum 

In De Boomtak vind je een 

prachtig archief van oude wijk-

kranten. Wist je bijvoorbeeld dat 

wijkkrant De Noordhoek nog niet 

zo lang geleden de ‘Eigenwijzer’ 

heette?

Het archief gaat helemaal terug 

tot 1975. Je ziet dan ook goed 

hoe de krant door de jaren heen 

veranderd is.

Duik eens in de historie van 

onze wijk en bekijk het  krante-

narchief op: www.deboomtak.nl 

en klik bovenin op WIJKKRANT.
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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

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 (2 gratis proeflessen)

19.30 – 20.45: 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

Let op: Volksdansen begint pas weer in september, 

in juli en augustus geen lessen!

                          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

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

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 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

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: 

Woensdag 30 augustus 

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
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Schilderclub al dik 25 jaar actief In De Boomtak 
Het zal vast niet bij iedereen bekend zijn dat sinds 1990 

schilderclub De Boomtak in het wijkcentrum actief is. 

Redactielid Wil Verheggen ging er eens een kijkje nemen.

Bij de schilderclub is men vrij om 

te maken wat men wil, en staat 

Cees - de docent - altijd klaar 

voor een advies of aanwijzing. 

Het meest wordt gewerkt met 

olieverf. Soms ook met acrylverf, 

maar dat heeft het nadeel dat dit 

snel opdroogt. Soms weten de 

cursisten hun schilderij aardig te 

verkopen! Een verkooptentoon-

stelling is echter nooit gehou-

den. Mogelijk dat dit er nog eens 

van komt. 

Op de donderdagavond dat ik 

een kijkje kwam nemen was de 

sfeer erg ontspannen en waren 

de cursisten geconcentreerd 

bezig. Maar er was ook tijd voor 

een grapje en een praatje. Bij de 

schilderclub ben je er echt even 

uit en je concentreert je hele-

maal op iets anders. 

De schilderclub staat onder 

de bezielende leiding van de 

docent Cees van Loon. 

Het toeval was dat Cees van 

de wijkagent - die zijn buurman 

was - hoorde dat ‘ze’ een schil-

derclubje in wijkcentrum In De 

Boomtak wilden oprichten. Daar 

had Cees wel oren naar en hij is 

toen begonnen op de dinsdag-

avond met een groepje belang-

stellenden. Later is daar ook 

een tweede groepje cursisten op 

donderdagmiddag bij gekomen. 

Docent Cees heeft de Academie 

voor Beeldende Kunst doorlo-

pen en is als grafisch ontwerper 

afgestudeerd. Hij heeft 23 jaar 

bij uitgeverij Audax gewerkt, 

waar zijn hobby fotografie zijn 

werk werd. Als reportagefoto-

graaf heeft hij jaren over de 

wereld gezworven. Daarna is 

hij voor zichzelf begonnen. Als 

freelancer heeft hij gewerkt voor 

bladen als 50 Plus, Nieuwe 

Revue, Panorama etc. Een druk 

bestaan, maar voor de schil-

derclub heeft hij altijd tijd weten 

vrij te maken. Hij beleeft er veel 

plezier aan. 

De samenstelling van het clubje 

kan wisselen, en het aantal 

deelnemers is zo’n 10 - 12 per-

sonen. De schilderlessen vinden 

plaats op dinsdagavond tussen 

20.30 uur en 22.30 uur en op 

dinsdagmiddag tussen 13.30 en 

15.30 uur. Het cursusjaar loopt 

van september tot juli. (In de 

vakanties zijn er geen bijeen-

komsten.)

Je kunt ook gedurende het 

jaar instappen. Iedere cursist 

begint met 3 lessen tekenen 

en heeft dan een goede basis 

voor het schilderen. De kosten 

zijn 8 euro per les, inclusief wat 

materiaal. De olieverf moet je op 

den duur zelf aanschaffen. Er is 

nog ruimte voor enkele cursis-

ten, ervaring is niet nodig. En 

het is ook niet nodig dat je uit de 

Bomenbuurt komt. 

Wil Verheggen

Links: docent Cees geeft graag advies. Rechts: Thea Thomassen uit Tilburg Noord geconcentreerd in actie.
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Uitvaar tbegele id ing

Iedere uitvaart bijzonder ook als 
u elders 

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


