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Betaald parkeren houdt buurtbewoners flink bezig
De komende invoering en uitbreiding van betaald parkeren in de wijk houdt de
gemoederen flink bezig. De informatiebijeenkomst op 13 juli werd druk bezocht en
de gemeente heeft inmiddels tientallen vragen en opmerkingen ontvangen over de
omstreden maatregel.
De bewonersbrief waarin de
nieuwe regels begin juli wijkbreed werden aangekondigd,
lijkt veel buurtbewoners met de
neus op de feiten te hebben
gedrukt: per 1 januari moet toch
echt voor het parkeren in de wijk
betaald worden. De prijs voor
een vergunning is met 5 euro
per maand overigens schappelijk, zeker in vergelijking met
andere steden. Maar de schoen

wringt vooral voor mensen die
meerdere auto’s bezitten. Zij
krijgen pas een vergunning voor
een tweede auto nadat alle eerste vergunningen zijn uitgereikt
en de prijs is 16 euro per maand.
Een eerste parkeervergunning
kan vanaf 15 september worden
aangevraagd, voor een tweede
auto kan dit pas na 1 januari.
Het parkeertarief wordt 1 euro
per uur.

John Swaans, medewerker
parkeerbeleid en Robert
Hornikx, gebiedsregisseur
voor de Noordhoek hebben de
handen vol aan de invoering.
Zij stonden de bezoekers op
13 juli te woord en ontvingen
sindsdien tientallen mails en
telefoontjes. De Noordhoek is
het grootste gebied in Tilburg
waar in één keer betaald
parkeren wordt ingevoerd.

Jarige Ten Miles zorgt voor feeststemming

De Ten Miles vierde op 3 september het 30-jarig jubileum. Inmiddels is de doorkomst van de
hardloopwedstrijd ook in onze wijk een traditie. Vooral de passage van de Beukenstraat is voor
veel lopers een feest. Ook ter hoogte van de Rooi Harten zat de stemming er goed in.
Zie pagina 14 voor een fotoverslag. (Foto: Wil Verheggen)

Tot voor kort gebeurde dit straat
voor straat, aan de hand van
een bindende enquête onder
bewoners. Maar sinds dit jaar
gelden andere regels waarbij
de gemeente besluit of er
betaald parkeren komt op basis
van een objectieve meting van
de parkeerdruk. Vervolgens
denkt een bewonerspanel
mee over de invulling van de
parkeerregels.
Ook op 13 juli was er bij de
informatiebijeenkomst veel
discussie en soms ook woede
over de rechtvaardigheid en
noodzaak van de maatregel.
Veel mensen vinden dat zij
moeten opdraaien voor de overlast van parkeerders van buiten
de wijk. Om veel praktische
vragen te beantwoorden stuurt
de gemeente in september een
tweede bewonersbrief rond.
In de tussentijd gaat de
gemeente aan de slag met
praktische zaken als het
bepalen waar parkeermeters
moeten komen en het uitgeven
van parkeervergunningen.
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Wegwijs in Nederland: het werk van een vrijwilliger

Een kijkje achter
de schermen bij
VluchtelingenWerk
“Kunnen jullie een keer aandacht besteden aan het werk
dat wij doen bij VluchtelingenWerk?” Joyce Kuijpers is
vrijwilligerswerver bij VluchtelingenWerk Nederland,
regio Zuid. ‘Maar jullie kantoor zit niet in onze wijk!”
“Nee, maar vrijwilligers uit jullie wijk zijn meer dan welkom
bij ons!” En zo werd ik in juli in hun kantoor aan het
Wilhelminapark in Tilburg ontvangen met een kop koffie.
Naast Joyce is ook vrijwilligster Riet van Gils aanwezig.

Een serieuze vrijwilligersbaan
Riet neemt gelijk het woord.
Ze begeleidt families tijdens
hun eerste maanden in Nederland. Riet is een zeer betrokken
vrouw die 8 uur in de week zich
inzet voor vluchtelingenwerk.
Ze heeft altijd gewerkt, onder
andere bij de woningbouwvereniging en UWV. Maar ik ben nu
2,5 jaar gepensioneerd, dus ik
vind het fijn om iets te kunnen
doen. Toen ik de eerste keer
op een voorlichtingsavond van
vluchtelingenwerk kwam, was ik
verbaasd. Ik wist niet dat er zo
veel keuze in het werk was.”
Er zijn namelijke veel verschillende soorten vrijwilligerswerk.
Zo kun je vluchtelingen helpen
met juridische kwesties, met

zoeken naar werk (arbeidsparticipatie), taalondersteuning of je
kunt maatschappelijke begeleiding geven. “Ik doe dat laatste,”
zegt Riet.
Maatschappelijke begeleiding
Riet helpt gezinnen om hun
weg te vinden in Nederland.
Er is veel te regelen wanneer
je nieuw in Nederland komt
wonen.
Denk maar aan het huren van
een huis of een verblijfsvergunning. “Ik help bijvoorbeeld
ook bij gezinshereniging of
geboorteaangifte. En ik wijs hen
de weg naar het stadhuis, help
mee kinderen aan te melden bij
de peuterspeelzaal, ga soms
mee naar de huisarts etc.”

Vul je dan alle formulieren
voor hen in? “Nee!” zegt Riet
gelijk. “We denken alleen mee,
de mensen moeten het juist zelf
leren. We nemen dus geen
taken van de vluchteling over,
we helpen hen het zelf te doen.”
Zelfstandigheid
Ik vraag haar of ze zelf elke
week de gezinnen bezoekt.
“Nee, ze komen elke week naar
het kantoor aan het Wilhelminapark. Vaak nemen ze alle post
en formulieren mee. Die ordenen
we dan samen. Ook help ik hen
bij hun bankzaken. Dan loggen
we op de computer in en kijken
we samen. Natuurlijk ga ik ook
wel een keer mee op pad, naar
de bibliotheek bijvoorbeeld.
Maar zo min mogelijk. Het doel
is namelijk dat de mensen leren
zelfstandig alles op te lossen.”
Joyce vult dit aan: “Het is een
valkuil van sommige vrijwilligers
dat ze te veel willen doen, de
taken van de vluchteling willen
overnemen. Wij proberen dat te
voorkomen en hier dan over te
praten. Je wordt als vrijwilliger
zelf goed begeleid vanuit
Vluchtelingenwerk. Het is een
serieuze vrijwilligersbaan.”
Op zoek naar vrijwilligers
Joyce vertelt dat ze nog steeds
veel vrijwilligers kunnen
gebruiken. Een paar jaar terug,
toen er veel vluchtelingen naar
Nederland kwamen, meldden
zich ook erg veel vrijwilligers
aan. Ze wilden allemaal graag
iets doen. Nu is het wat rustiger
en kan Vluchtelingenwerk wel
weer wat nieuwe vrijwilligers
gebruiken. Ze zoeken met name
mensen die kennis of ervaring
hebben met bijvoorbeeld het
goed en duidelijk uitleggen
van ingewikkelde dingen,
zoals belastingen, toeslagen
en gemeentelijke regelingen.
Vluchtelingenwerk is ook altijd
op zoek naar mensen met een
taal- of onderwijsachtergrond
die kunnen helpen met taal en
alfabetisering. Het is daarbij

belangrijk dat je minimaal vier
uur per week tijdens kantooruren
beschikbaar bent.
Kan iedereen vrijwilliger
worden?
Ja. Maar niet iedereen is
geschikt voor elke vrijwilligersbaan. “Voor sommige banen
hebben we een sollicitatieprocedure. Dan kijken we of iemand
geschikt is, het juiste schoolniveau heeft en voldoende kennis of ervaring heeft. Als dit zo is,
wordt er een vrijwilligersovereenkomst gesloten en onderteken je
een geheimhoudingsverklaring.
Bij de begeleiding zie je namelijk
veel vertrouwelijke informatie.
Tot slot krijg je een basiscursus
van 4 modules. Kortom je gaat
goed voorbereid aan de slag!”
Riet vult onmiddellijk aan:
“En wat zo leuk is: je kunt ook
naar extra cursusmiddagen.
Zo ben ik pas bij een middag
over het thema vooroordelen
geweest. Ik vind dat heel
interessant en ik ontmoet dan
ook andere vrijwilligers.”
Maar je kunt natuurlijk ook ander
vrijwilligerswerk doen. “Wanneer
je gewoon wilt helpen, kun je
bijvoorbeeld ook ‘taalmaatje’
of ‘taalcoach’ worden. Dan ga
je 1,5 uur in de week met een
vluchteling bijvoorbeeld naar
de markt en oefent zo de
Nederlandse taal.”
Tolkentelefoon
Ik heb een brandende vraag:
Hoe zit het met de taal? Niet
alle vluchtelingen beheersen de
Nederlandse taal. En niet alle
vrijwilligers spreken Arabisch,
Syrisch of Tigrinya (Eritrea).
Dat geeft toch veel problemen?
“Natuurlijk is dat soms lastig,”
zegt Joyce. “Maar alle vluchtelingen zitten ook op Nederlandse
les. Op kantoor helpen we zo
goed mogelijk. We zetten steeds
vaker tolken in. Vaak zijn dit vrijwilligers die zelf vluchteling zijn
geweest. En wanneer we er echt
niet uitkomen is er een tolken
telefoon.”

3

De Noordhoek

Riet vult dit aan: “Veel instanties
waar wij mee te maken hebben,
zoals huisartsen, tandartsen en
bijvoorbeeld scholen kennen
de tolkentelefoon vaak niet. Wij
moeten hen vertellen dat ook zij
hier gebruik van kunnen maken.”
Niet Weight-Watchen!
“Wat vind je lastig van je werk?”

vraag ik aan Riet. Ze geeft toe
dat het soms lastig is wanneer
het allemaal niet zo makkelijk
gaat of wanneer er veel vooroordelen zijn. “Maar eigenlijk
vind ik dat juist het leukst, zeker
wanneer het lukt deze moeilijkheden te overwinnen. Soms gaat
het eerste contact wat stroef en
begeleid je alleen de man van
het gezin. Wanneer je dan na
twee maanden ziet dat de vrouw
alleen naar kantoor komt fietsen,
dan ben je heel blij.
En afgelopen maand is één
van de vrouwen die ik begeleid,
bevallen van een kind. Toen heb
ik de kersverse moeder, de baby
en vijf vriendinnen in mijn eigen
auto naar huis gereden.

Dat was echt heel bijzonder!
En... je moet niet aan de lijn
doen! Wanneer je op huisbezoek
gaat, MOET je namelijk altijd
eten.
En dat is altijd heel veel, maar
ook heel lekker!” En het allermooiste van het werk is de
dankbaarheid van de mensen,
daar doet Riet het voor. Het is
heel dankbaar werk.

niet veilig is of dat het oorlog is.
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland helpen onder
andere bij de integratie in de
Nederlandse samenleving.
Een duidelijke animatie is te
vinden op de website van
vluchtelingenwerk
(www.vluchtelingenwerk.nl)
of direct op Youtube:
youtu.be/T0nUC_Uq80w.

Wie is eigenlijk vluchteling?
Vluchtelingen zijn asielzoekers
uit andere landen waarvan
formeel is vastgesteld dat ze
in Nederland mogen blijven.
Vluchtelingen hebben recht op
bescherming. Bijvoorbeeld omdat wonen het in het eigen land

Ook vrijwilliger bij
Vluchtelingenwerk worden?
Kijk dan op de website voor
meer informatie:
www.vluchtelingenwerk.nl/
zuidnederland
Marleen van de Wiel

Nieuwbouwproject Vormenrijk schiet razendsnel de grond uit

Het grootste bouwproject van de wijk groeit als kool. Hoe omvangrijk Vormenrijk wordt, blijkt duidelijk uit deze overzichtsfoto
met prachtig uitzicht over de omgeving. In de tussentijd is de bouw al weer gevorderd. In de loop van 2018 wonen er al de eerste
bewoners. (Foto: Jeffrey Neeteson)
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Aanleg Spoorpark dit najaar écht van start
Na jarenlang discussie,
voorbereiding en plannen
maken gaat het dit najaar
echt gebeuren: het werk
aan het Spoorpark gaat
beginnen. De woningen op
de hoek Hart van Brabantlaan – Ceciliastraat gaan in
oktober tegen de vlakte.
Het rijtje woningen moet wijken
voor de hoofdingang van het
Spoorpark. Na de sloop gaat
de aanleg van het park volle
bak van start met grootschalige
grondwerken. Afgelopen zomermaanden is al een flinke berg
zand gestort op het terrein.
Het zand zal worden gebruikt
voor de grondwerken. Er komt
een grote waterpartij en de
oppervlakte gaat flink glooien
voor onder andere een urban
sportspark. Een horecapaviljoen
en gebouwen voor onder
andere de scouting en beachvolleybal zullen verrijzen. Ook
een uitzichttoren die een zusje
zal worden van de Flaes-toren
in Esbeek, krijgt er een plek.
De gedetailleerde plannen
staan beschreven op
www.spoorparktilburg.nl.
Geen bezwaar
Opmerkelijk is dat tegen de
omgevingsvergunning van het
park geen enkel bezwaar is ingediend. Bij een bouwproject en
ontwikkeling van deze omvang
(circa 10 hectare met een budget van 8 miljoen euro) komt dit
zelden voor. Ook dit geeft aan
dat er groot draagvlak is voor
het ontwerp van het stadspark.
Eerder bleek dit ook al uit de

SPOORPARK TILBURG
Een grensverleggend burgerinitiatief

vrijwel unanieme politieke steun.
Het Spoorpark is op een unieke manier ontstaan uit ruim 80
initiatieven ingediend door de
Tilburgers zelf. Een onafhankelijke regiegroep bestaande uit

vrijwilligers heeft het traject de
afgelopen twee jaar begeleid.
Inmiddels is de regiegroep
omgevormd tot de stichting
Spoorpark. Deze stichting is
de komende tijd ook nauw

Nieuwe gezichten in stichting Spoorpark
Uit een open sollicitatie voor ‘betrokken
Tilburgers’ zijn inmiddels twee bestuursleden
geselecteerd, beiden bewoners van de
Noordhoek. Jenny Janssens en Sandra Rijnen
zijn benoemd om onder andere de stem
uit de nabije omgeving te vertolken. Zij zijn
overigens geen formele vertegenwoordigers
van de buurt, aangezien ze niet gekozen zijn

betrokken bij de uitvoering van
de plannen. Halverwege 2018
kunnen de Tilburgers in fases
gebruik gaan maken van het
park.

door de buurtbewoners. Ook zij zitten zonder
last of ruggespraak in de stichting, zoals dat
officieel heet.
Johan Dunnewijk blijft voorzitter van de
stichting. Anita de Haas, Noud Derks,
Bart Spijkers en Dirk de Leeuw zijn de overige
bestuursleden. Frank Vermeulen treedt per
september af als bestuurslid, eerder deed
Vera van Duren dat al.

In gesprek over het Spoorpark tijdens bouwcafé op woensdag 27 september
De werkzaamheden voor het Spoorpark staan op het punt van
beginnen. Daarom gaan de kwartiermakers van het Spoorpark
graag in gesprek met buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Dit kan tijdens het bouwcafé op woensdag 27 september.
Aanvang 20.00 uur in het VGL gebouw.

Tijdens het bouwcafé is iedereen van harte welkom voor een
toelichting op de plannen en om vragen te stellen. Vlak voor
de zomer is een eerste café gehouden. De kwartiermakers
vinden het belangrijk om alle Tilburgers te te informeren over het
komende stadspark. Voor meer info zie www.spoorparktilburg.nl
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12 november Parijse markt

Uit Geerts
receptenboek
Verse mosselen met rode wijn en spek
Ingrediënten

4-6

• 3 kg mosselen
• 1 stengel bleekselderie
• 200 gram doorregen spek
• 300 gram verse champignons
• 4 wortelen
• 10 gram boter
• maïzena
• crème fraîche
• 1 fles rode landwijn
• 1 klein glas cognac
• 3 bosjes bosui

• 3 teentjes knoflook
• 3 eetlepels gehakte peterselie
• 1 takje tijm
• zout en peper

Voorbereiding
• Snijd de knoflook in dunne schijfjes.
• Snijd de wortels en bosui in reepjes. Halveer de champignons.
• Ris de blaadjes van het takje tijm.
• Snijd het spek in kleine dobbelsteentjes.

Bereiding
• Bak het spek het in de boter. Blus het daarna af met
een derde liter rode wijn.
• Voeg de knoflook, wortelen en bosui toe en laat zachtjes
doorpruttelen tot de wortelen gaar zijn.
• Voeg weer een derde rode wijn toe en de champignons,
de hele selderiestengel en tijm en laat het geheel kort opkoken.
Schep de gegaarde selderiestengel uit de pan en leg deze apart.
• Leg de schoongemaakte mosselen erbij in de pan en laat alles
circa 15 minuten koken tot de mosselen open staan.
• Verwarm ondertussen een grote schaal in de oven.
• Doe de mosselen en de groenten in de schaal en houd
het geheel warm.
• Giet de laatste 1/3 wijn bij het kooknat en bind het vocht
met de maïzena.
• Roer de crème fraîche erdoor en breng de saus op smaak
met zout, peper en cognac.
• Giet de saus over de mosselen gebruik de selderiestengel
en de gehakte peterselie om te garneren.

Smakelijk eten!
Aanbevolen wijn:
G7 Merlot 2016

Verkrijgbaar bij:
Wine & Food 4 You
Beukenstraat 55 Tilburg
06 - 19 60 82 52

Heerlijk struinen in
Parijse sferen in de
Boomstraat
Op 12 november slaan wijkcentrum In De Boomtak,
Herbergier Tilburg en Kinderdagverblijf De Kleine Boom
de handen ineen en organiseren een gezellige Parijse
markt, waar het goed toeven is. Zet het alvast in je
agenda!
Met de opbrengst van deze dag hopen de drie organisaties een
gezamenlijke droom te realiseren: het plaatsen van een passende
afscheiding in de gedeelde buitenruimte, om zo het contact en de
verbinding tussen bezoekers, bewoners en kinderen een impuls te
geven. “We zetten ons al enige tijd samen in om een zogenaamde
‘social fence’ (sociaal hek) te realiseren,” aldus zorgondernemers
Patrick en Marie-Hélène de Kort. “Het Wijkcentrum heeft vanuit
de gemeente al een mooie subsidie ontvangen om deze
ontmoetingsplek voor jong en oud te realiseren, maar er is nog
meer geld nodig. Met deze Parijse markt willen we laten zien dat
we samen staan voor een gezamenlijk doel en de wijk nog mooier
willen maken.”
Lisette Sweep, vice-voorzitter van het Wijkcentrum, sluit zich hier
van harte bij aan: “Het zou geweldig zijn als we onze gezamenlijke
buitenruimte zo kunnen afzetten dat dit de ontmoeting tussen alle
betrokkenen bevordert. Een symbool voor onze visie dat samenwerken en gezond samenleven in de hedendaagse maatschappij
nodig en mogelijk is!”

Wat en wanneer?
Wijkcentrum In De Boomtak en de gezamenlijke tuin worden op
zondag 12 november tussen 10.00 uur en 16.00 uur omgedoopt tot
een Parijse wijk: met kramen vol brocante, werk van lokale kunstenaars en winterse lekkernijen, maar ook met straattheater, snel
tekenaars en muzikanten. Opbrengsten komen ten goede aan het
social fence.
Het is ook mogelijk een bijdrage te leveren door je leuke brocante
of vintage spulletjes te laten verkopen voor dit goede doel. Die spullen kun je dan op zaterdag 11 november tussen 10.00 uur en 12.00
uur inleveren bij wijkcentrum In De Boomtak.
De betrokkenen nodigen u van harte uit om te komen genieten van
de gezellige sfeer op de Parijse markt!
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Antoon de Jong vindt zijn nieuwe stek
in de Noordhoek
Wie kent niet de zaak van Antoon de Jong die in het
centrum in de Nieuwlandstraat zat? Maar voor kunstenaarbenodigdheden moet je tegenwoordig in de
Boomstraat zijn, want daar verhuisde de zaak onlangs
naartoe. We namen er een kijkje.
Al vele generaties Tilburgers
kochten bij de winkel hun teken-,
schrijf -, hobby- en schildermateriaal, om maar wat te noemen.
Vier generaties lang was de
zaak gevestigd in de Nieuwlandstraat. Maar na 131 jaar is
de zaak verkast naar de Boomstraat, in het pand waar voorheen Sikkens verven en recent
nog de kringloopwinkel Hebben
en Houden was gevestigd.
Bereikbaarheid
De zaak groeide uit zijn jasje,
zo vertelt de huidige eigenaar
Clemens de Jong (61 jaar).
We zijn nu beter bereikbaar en

het nieuwe pand heeft eigen
parkeerplaatsen. Niet onbelangrijk is dat nu ook magazijn en
winkel onder een dak gevestigd
zijn. Het assortiment is gelijk
gebleven, maar er is in de
winkel meer structuur gekomen.
De oude zaak wil Clemens
overigens verhuren of verkopen.
Passie
Als ik binnenkom, valt me direct
op dat het bijzonder gevarieerde
assortiment overzichtelijk en
geordend oogt. Clemens was
zojuist achter in het magazijn
bezig met een metersgroot
raamwerk met schilderdoek voor

een klant. ‘Ik geniet volop van
mijn werk,’ vertelt hij. Vooral de
omgang met mensen die met
hun passie bezig zijn, vindt hij
geweldig. Dit geldt zowel voor
amateurs als voor professionals die de zaak bezoeken.
Veel klanten komen uit Tilburg,
maar ook voor veel mensen
buiten Tilburg is Antoon de Jong
de speciaalzaak voor teken-,
schrijf-, hobby- en schildermateriaal.
Toekomst
Clemens de Jong heeft drie
dochters, maar geen van hen wil
later de winkel overnemen.
Mijn vraag of hij dat niet jammer
vindt wordt ontkennend beantwoord. Hij vindt dat zijn dochters
hun eigen ding moeten kunnen
doen, en als er niemand van
hen de zaak over willen nemen,

dan is dat maar zo. Clemens is
een bescheiden man, hij wil niet
op de foto in de zaak.
‘De mensen kunnen hier maar
beter komen kijken,’ zegt hij.
Wil Verheggen
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90 jaar De IJskoning:
tradities die nooit voorbijgaan

Bart en Ad van den Oetelaar voor hun ijskar

Achter een poort in de Beukenstraat woont de IJskoning. Dit zou zomaar het begin van
een sprookje kunnen zijn. Maar dat is het niet. Voor de familie van den Oetelaar is dit
werkelijkheid. Met hun ijskar met vanilleroomijs is dit mooie familiebedrijf al bijna een
eeuw een begrip in Tilburg en doen zij hun naam ‘De IJskoning’ eer aan.
Nostalgie
Iedere rasechte Tilburger heeft
waarschijnlijk wel eens ijsje gegeten van De IJskoning, in het
Wandelbos of op de markt. Al
sinds 1927 maakt en verkoopt
de familie Van den Oetelaar ijs.
Heerlijk romig vanille-ijs. Niks
meer en niks minder. Met toewijding en passie gaan zij zeven
dagen per week iedere morgen
aan de slag met de productie
van het ijs. In de frisse bijkeuken
staan twee mooie, retro-achtige
ijsmachines die de ingrediënten
tot een massa mixen. Het lijkt
een beetje alsof de tijd er stil
heeft gestaan, het ademt nostalgie uit. De ijskar is ook nog precies zoals vroeger en het recept
net zo! Natuurlijk wordt de ijskar
inmiddels niet meer met de fiets
vervoerd, maar de belettering en
de kar zelf zien er nog net zo uit

als 90 jaar geleden. Toen pakte
de opa van Ad van den
Oetelaar het idee op om ijs te
gaan maken voor de verkoop.
“Het was economisch niet zo’n
goede tijd,” vertelt Ad. “Je moest
iets doen om geld te verdienen. Dus begon opa van den
Oetelaar als ijsmaker. In die tijd
verkochten ze ook nog friet erbij,
met als snack een rolmops.
Maar na een tijdje gingen ze
zich helemaal op het ijs richten.
Dat werd in het begin handmatig gemaakt, dat was een pittig
karwei. Jaren later namen de
machines het over.”
Vaste stek
Al vanaf het prille begin was
de ijskar bij het Wandelbos te
vinden. “Dit was destijds zo’n
beetje het einde van Tilburg.
Hier begon het bos en je had er

natuurlijk het dierenpark,” verklaart Ad. “Dus veel mensen die
erop uit trokken, kwamen hier
langs. Een perfecte uitvalsbasis
voor fietsers, wandelaars en
andere recreanten, maar natuurlijk ook voor buurtbewoners die
een lekker ijsje willen eten.” En
dat is het nog steeds. Bart van
den Oetelaar, de zoon van Ad,
heeft het stokje nog niet zo lang
geleden overgenomen en is nu
dagelijks op het veldje bij het
Wandelbos te vinden.
“Wat mooi is om te zien is dat
veel klanten die hier vroeger
al kwamen, nu ook met hun
kinderen en kleinkinderen terugkomen. Zoals ons bedrijf van
generatie op generatie gaat, zo
gaat dat ook met onze ijsliefhebbers,” licht Bart toe. “Ze komen
zelfs van buiten de stad hier
naartoe”.

Wensambulance
Wat Ad en Bart zelf ook erg
bijzonder vinden is dat de
wensambulance al een paar
keer bij de ijskar is gestopt.
Deze ambulance brengt mensen
die niet lang meer te leven hebben en niet of nauwelijks meer
kunnen lopen, naar een speciale
plek waar ze herinneringen aan
hebben. En daar is De IJskoning
bij het Wandelbos er dus één
van. “Het is voor ouderen vaak
een vast herkenningspunt. De
wereld om ons heen is veranderd, maar De IJskoning is altijd
hetzelfde gebleven, hier komen
de mensen ook herinneringen
ophalen.”
Traditioneel geen
zomervakantie
Dit is waarom ze dit werk zo
graag doen en een mooie traditie
in stand willen houden. En daarom heeft Bart het nu ook weer
van zijn vader overgenomen.
Alhoewel Ad nog steeds erg actief is en het afbouwen nog maar
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heel langzaam gaat, heeft hij
één voordeel al gevonden: “Voor
het eerst in mijn leven ben ik in
de zomervakantie in Europa op
vakantie geweest, naar Italië. Ik
werk al sinds mijn 17e mee.” Het
ijsseizoen loopt zo’n beetje van
maart tot oktober. “Het is dan
non-stop werken,” vult Bart aan.

“We zijn van negen tot negen in
de weer met het schoonmaken
van de spullen, de productie van
het ijs, dan naar de verkoopplek
en rond een uur of zeven, acht
pas weer naar huis. Dus dan zit
een zomervakantie er niet echt
in. In de herfst- en wintermaan-

den gaan we dan aan de slag
met groot onderhoud en dan na
de feestdagen kunnen we dan
eindelijk op vakantie. Maar als je
een beetje zon wilt, moet je vaak
wel verder weg.”

óók een zoontje. En met een
beetje geluk wordt hij ook ‘besmet met het ijsvirus’ en blijft dit
geweldige bedrijf nog heel lang
in de familie. En leven ze nog
lang en gelukkig!

Gelukkig heeft Bart inmiddels

Annelies Schipper

Zoek de 10 verschillen:

Oplossing: 5e punt van de kroon, de letter S, slagroomtoef voorhoofd, tong, ijs langs oor, linker vlag, knop rechter vlag, aardbei,
ijslepeltje, chocola op wafel.
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KinderVakantieWerk de Noordhoek
gaat met de tijd mee
Kindervakantiewerk de Noordhoek organiseert al jaren in de laatste week van de zomer
vakantie een week vol activiteiten voor kinderen van de basisschool. De activiteiten
vinden plaats in het Odulphuslyceum in de bomenbuurt. Ook dit jaar was het weer een
fantastische week!
Ik ben opgegroeid met kinder
vakantiewerk en kan me geen
zomer zonder deze week
voorstellen. Dit was als kind al
zo toen ik met mijn broertje en
zusje naar het KVW ging, en
met mijn vader meeging die als
vrijwilliger een groep had. Dat
ik later hetzelfde ging doen en
uiteindelijk in het bestuur ben
beland, is dan ook niet heel
verrassend.
Voor mij begint de pret (en toch

ook wel een beetje de stress)
niet pas op de maandag dat
de kinderen komen. Voor veel
vrijwilligers begint het al een
paar weken na de laatste editie.
Het hele jaar door zijn wij bezig
met vergaderen, vergunningen
regelen, administratie verwerken, sponsoren zoeken, een
programma maken en uiteindelijk kinderen inschrijven, indelen
en een topweek bezorgen. En
dat is ook dit jaar weer gelukt!

Ook nu hebben we meer dan
200 kinderen een week kunnen
vermaken met als uitvalsbasis
het Odulphuslyceum.
Het programma is elk jaar
vergelijkbaar, maar elk jaar
proberen we het voorgaande
jaar toch weer te overtreffen.
Met de tijd meegaan heeft dit
jaar daarin centraal gestaan. Zo
is de avond voor de jongerengroep terug van weggeweest en

hebben we deze avond gevuld
met o.a. een escaperoom en
een photobooth (‘selfies’ maken
met gekke kostuums aan). En
net als de rest van de dagen
was dit allemaal te volgen via
Facebook of Instagram, zodat
ouders - ook al zijn ze er zelf
niet bij - dit ook kunnen ‘liken’.
Dit werd, en wordt nog steeds,
massaal gedaan, zowel online
als face-to-face tijdens de week
zelf. Kinderen en ouders die
aangeven hoe leuk ze de week
vinden en hoe blij ze zijn met
onze inzet, dat is waar we het
voor doen en waarvoor ik in ieder geval elk jaar weer meedoe!
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Daarom wil ik, nog één keer, alle
vrijwilligers, kinderen en ouders
bedanken voor deze geweldige
week! Zonder jullie enthousiasme is KVW geen KVW. We zien
jullie graag volgend jaar weer!
Namens het bestuur,
Naomi van Loo
Volg ons op:
Facebook: KVW de Noordhoek
Instagram: @kvwdenoordhoek

En dat de kinderen en de ouders het weer fanastische vonden,
bewijzen de reactie op Facebook:
“Onze dames deden dit jaar voor het eerst met KVW mee, ze vonden het super leuk en
hopen volgend jaar weer mee te mogen doen! Dank jullie wel voor alle goede zorgen!!!”
“Hartstikke bedankt voor alles; mijn dochter heeft een superleuke week gehad!”
“Onze kinderen hebben genoten! Bedankt top vrijwilligers, jullie zijn stuk voor stuk goud
waard!”
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Wijkcentrum In De Boomtak
Adres:
Boomstraat 81
		5038 GP Tilburg
Telefoon: 013-5430920
Openingstijden:

Website:
www.deboomtak.nl
E-mail:
info@deboomtak.nl
Reserveringen: office@deboomtak.nl

maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur

Dagelijkse activiteiten: Prikpost Diagnostiek Brabant en kinderdagverblijf De Kleine Boom

Agenda In De Boomtak voor de maand, wat is er elke dag te doen:
		Maandag
10.00 – 13.00:
14.00 – 15.30:
14.00 – 16.30:
18.00 – 19.15:
19.30 – 20.30:

PC-Consult
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (2e maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
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:
14.00 – 17.00:
13.30 – 14.30:
14.30 – 16.30:
20.00 – 21.30:
20.30 – 23.00:
20.00 – 22.30:
21.00 – 23.00:

Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag vd maand)
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Francais (1e donderdag v/d maand)
Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
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)

13

De Noordhoek

Vrijwilliger zijn bij In De Boomtak

Meedraaien in een leuk team en steentje
bijdragen aan In de Boomtak
Wijkcentrum In De Boomtak draait ondertussen alweer
een paar jaar succesvol in eigen beheer. Dat kan dankzij
alle fantastische vrijwilligers die er dagelijks komen werken. Als vrijwilliger draag je niet alleen je steentje bij aan
het wijkcentrum, maar je kunt ook nog eens profiteren
van de vele voordelen die het werk biedt.
Wijkcentrum In De Boomtak
is niet alleen een begrip in de
Noordhoek, maar ook daarbuiten: in Tilburg en zelfs landelijk.
Het wijkcentrum is bekend
vanwege de vele activiteiten
die er georganiseerd worden,
maar ook omdat het geheel
onafhankelijk draait, zonder
subsidie van de gemeente.
Het pand is eigendom van de
stichting die het beheert, en
is mede gefinancierd door de
buurtbewoners. Uit alle hoeken
van Nederland komen mensen
regelmatig kijken hoe wij dat
voor elkaar hebben in onze
wijk. We benadrukken ook
altijd dat het beheren van een
wijkcentrum niet vanzelf gaat.
Belangrijke uitgangspunten voor
het bestuur zijn daarbij dat het
wijkcentrum de huiskamer van
de wijk en de samenleving dient
te zijn, en dat het wijkcentrum
er is voor en door de buurt
bewoners.
De vrijwilligers
Belangrijke factor in het voortbestaan van het wijkcentrum
zijn de vrijwilligers die er werkzaam zijn en die in veel gevallen ook uit de wijk zelf komen.
Maar ook mensen van buiten
de wijk zetten zich dagelijks in.
Zowel het bestuur als de mensen die zorgen voor onderhoud,
achter de bar staan, computers
draaiende houden; degene die
de administratie doen en de
activiteitenplanning en roosters
maken; het zijn allemaal vrijwil-

ligers! Zonder al deze mensen
zou het wijkcentrum geen dag
langer open kunnen zijn.
Voordelen
Het bestuur is er ook veel aan
gelegen om iets terug te doen
voor deze vrijwilligers en het
ook aantrekkelijk te maken om
vrijwilliger te worden.
Uit de gesprekken met de
vrijwilligers komt naar voren
dat het ontmoeten van andere
mensen en het huiskamergevoel ook belangrijke motieven
zijn om aan het wijkcentrum
verbonden te zijn.
Vrijwilliger worden?
Alle reden dus om eens na te
denken of u als wijkbewoner
een steentje bij wil/kunt dragen
aan uw eigen wijkcentrum.
Dat kan op incidentele basis,

 ijvoorbeeld bij een onderb
houdsklus aan het gebouw, of
op een meer reguliere basis
waarbij u zelf bepaalt hoe vaak
en op welke tijden u wilt w
 erken.
Bijvoorbeeld voor de bardiensten, het organiseren en/of
begeleiden van activiteiten, of
voor administratieve werkzaamheden. Voor iedereen die zich
wil inzetten is wel een passende
taak te vinden.

Kom eens buurten om de sfeer
te proeven of maak een afspraak voor een kennismaking
en nadere oriëntatie. Mail naar
clemens.audenaerd@deboomtak.nl en kijk in ieder geval eens
op onze website: deboomtak.nl

U bent van harte welkom!
(Dagelijks van
9.00 tot 23.00 uur,
behalve in de weekenden).

Als vrijwilliger kun je profiteren van de volgende voordelen:
• Deel uitmaken van een gezellig team.
• Meedoen aan de jaarlijkse activiteit voor de vrijwilligers (bijv. BBQ of uitstapje.
•	Scholingsmogelijkheden (reanimeren, taptraining, computercursus e.d.).
• Altijd gratis koffie, thee en soep.
• Tijdens diensten en werkzaamheden twee gratis consumpties (frisdrank of sap, geen alcohol).
• Gratis gebruik van internet in het wijkcentrum.
• Gratis Office 365-abonnement, ook thuis te gebruiken.
• Bij het organiseren van een eigen feest hoeft geen huur betaald te worden.
• De vrijdagmiddagborrel: gezellig napraten over de afgelopen week (eerste consumptie gratis).
• Gratis deelname aan activiteiten van In De Boomtak (niet van huurders).
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Mantelzorgconsulent voor vragen
en informatie over mantelzorg
In Nederland zijn 4 miljoen mantelzorgers. Ook in onze
wijk zijn manterlzorgers uiteraard. Het gevaar dat een
mantelzorger overbelast wordt, is groot. Daarom is
het goed om te weten dat u in onze wijk terecht kunt bij
de mantelzorgconsulent van ContourDeTwern.
Iedereen die langdurig en
intensief de zorg heeft voor zijn
hulpbehoevende, chronisch
zieke of gehandicapte partner,
ouder, kind, broer/zus, vriend
of buur, is mantelzorger. Onder
langdurig wordt dan verstaan:
langer dan drie maanden en
meer dan acht uur per week
mantelzorg (bron: www.mezzo.nl).
Mantelzorgers weten niet
altijd dat ze mantelzorger
zijn. De zorg die zij verlenen
voor een naaste vinden
zij vanzelfsprekend. Het
échte aantal mantelzorgers
zal dus hoger liggen. Er
zijn mantelzorgers in alle
leeftijdsgroepen, jong en oud.
Diverse taken
De taken van mantelzorgers
zijn heel verschillend. Vaak
gaat het om praktische
taken, zoals het regelen
van zorg, administratieve
ondersteuning, huishoudelijke
taken of hulp bij persoonlijke
verzorging. Maar ook de
emotionele ondersteuning van
de hulpbehoevende is een
belangrijke taak.

Niet gemakkelijk
Mantelzorg overkomt je meestal,
je kiest hier niet voor. Het komt
voort uit een persoonlijke band
met de hulpbehoevende. Dit
is een duidelijk verschil met
vrijwilligerswerk, hiervoor kies je
heel bewust.
Mantelzorger zijn is vaak niet
makkelijk, het vraagt veel. De
mantelzorger kan te maken
krijgen met o.a. de onzekerheid
over het verloop van de ziekte
bij de zorgvrager, maar ook bij
zichzelf. Er kan sprake zijn van
rolverandering, bijvoorbeeld een
jongere die voor een van zijn/
haar ouders moet gaan zorgen
en een ouderrol krijgt. De
mantelzorger kan ook gebrek
aan erkenning en steun ervaren,
zowel in zijn naaste omgeving,
maar ook op het werk.
De meeste aandacht gaat vaak
naar diegene die ziek is.
Signalen van overbelasting
Het gevaar dat een
mantelzorger overbelast wordt,
is daarom groot. Er zijn een
aantal signalen waaraan je kunt
merken dat het voor een (of voor

jou als) mantelzorger te veel
wordt. Dit zijn onder andere:
slapeloosheid, vermoeidheid
en huilbuien. Maar ook somberen lusteloosheid, geen tijd
hebben voor sociale contacten
of activiteiten, overal kritiek op
hebben en snel geirriteeerd of
gestrest en vage terugkerende
(lichamelijke) klachten.
Als zulke klachten lang blijven
aanhouden, kan dit leiden tot
een sociaal isolement, financiële
problemen, psychische en
lichamelijke klachten.
Weet u dat één op de tien
mantelzorgers zwaar belast
is? En dat één op de drie
mantelzorgers weleens het
geduld verliest?
Maar ook dat vijf op de zes
mantelzorgers betaald werk
heeft, en dat één op de zes
werkende mantelzorger is.
Iedereen komt in zijn naaste
omgeving dus één of meerdere
mantelzorgers tegen!
Hulp
De valkuil die bij mantelzorgers

Contact met
mantelzorgconsulent
Heeft u vragen over mantelzorg,
of wilt u met iemand over
uw taak als mantelzorger
praten, dan kunt u contact
opnemen met Willeke Sloot.
Willeke is mantelzorgconsulent
bij u in de wijk.
U kunt Willeke bellen op
06-346 230 64 of mailen naar:
willekesloot@contourdetwern.nl.

Week van de Mantelzorg
Om meer aandacht voor de mantelzorger(s) te vragen is er
jaarlijks de Week van de Mantelzorg.
In 2017 is dit van 6 tot en met 12 november. Het thema
is dit jaar ‘Mantelzorg doe je samen’.
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vaak speelt is dat ze zich niet
bewust zijn dat ze mantelzorger
zijn. Ze zijn terughoudend
in het vragen om hulp. Veel
mantelzorgers voelen zich
schuldig als ze aangeven dat
het ze te veel wordt. Meestal
gaan ze door tot het niet meer
kan.
Daarom is het belangrijk dat
mantelzorgers meer informatie
krijgen over dit onderwerp. Zoek
op tijd hulp of advies.

facebook.com/Wijkkrant de Noordhoek
website: www.stichtingnoordhoek.nl
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
Kopijsluiting volgende editie:

Donderdag 12 oktober
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Adverteren
in de krant?

Neem contact op met:geert.seebregts@telfort.nl
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
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