
Wijkkrant

De Noord hoek
Nummer 1 2018 | Jaargang 43                       wijkkrantdenoordhoek@gmail.com       www.stichtingnoordhoek.nl       wijkkrantdenoordhoek

V.2 
fietsparkeren
18 t.b.v. team

174 t.b.v. kinderen

V.1 bestrating tuinpad bestaand

B.4 plantvakken vaste planten
bestaand

V1. betontegels bestaand

O.14 klauterpiramide nieuw

O.13 speelkasteel

B.2 hagen 800+

B.7 educatieve eettuin
.

B.5 grasveld

O.16 tafel met banken 
bestaand

O.1
bestaande poort

O.5 balanceerschijf

B.6 bosplantsoen 
met bloemrijke 
onderbegroeiing

doorgangsruimte 
ca. 4500

O.6 2 x duikelrekjes

B.xx wandbegroeiing op 
traliewerk n.t.b.

O.3 speltegels/blokken

V.4 valondergrond

V.1 
bestrating bestaand

O.2
2 x bank 

O.2
bank 

entree 
berging

doorgangsruimte 
ca. 3600

B.3 wandbegroeiing
op draden

O.20 bestaande poort

O.2 bank 

toegang

O.4 2 tafel(s) met banken

V.10 slingerpad boomschors 
O.17 klimpalen

O.18 evenwichtspad

groene kamer

het bosje

speelplein

onder de bomen

de strip

10

O.7 glijpaal 

containerplek: haag 1500+

opslag buitenspeelgoed
bestaand

V.3A
boomondergrond 
mulch

B.1
behoud
bestaande kastanje

O.9 betonnen zitrand

O.10 betonnen trapelement

V.1 hellingbaan betontegels

O.2 
bank

2
5
0
0

V.5 verharding

V.6 aarde

V.9 pad: gebroken betontegels

O.12 dubbele schommel
       

NOORD

O.8 enkele schommel

O.11 goot n.t.b.
       

O.2 
2 x bank

V.7 bestrating
bestaand

O.19 Marietje Kessels monument

1836

22

24

24

24

24

O.21 zandbak met speelobject
       

Blom&Moors ontwerp openbare ruimte
1506_Tilburg_Kloostertuin_VO_06
13-06-2016KABAAL 

KLOOSTERTUINin de 

schaal 1: 400 op A3

V.8 halfverharding

1
3
0
0

9000

Vooral aan de westkant rondom 
CZ en het hoofdbureau van politie 
is de parkeeroverlast op werkda-
gen nagenoeg verdwenen. Logisch, 
want juist hier was het probleem 
het grootst door parkerende me-
dewerkers. Een ronde door de Cy-
presstraat en De Regenboogstraat 
levert een duidelijk beeld op: ‘Ik 
had geen probleem met het parke-
ren in de wijk, maar nu het nieu-
we beleid is ingevoerd vind ik het 
ook best prima. Het lijkt ook wel 
of het rustiger in de straat is met 
verkeer, vooral in de ochtend. Ik 
kan nu met de kinderen meestal zo 
oversteken’, vertelt een moeder uit  
De Regenboogstraat desgevraagd.

Verademing
Ook een mevrouw in de Cypres-
straat is blij met de nieuwe maat-
regel: ‘Het is wel heel fijn om altijd 
parkeerplek te hebben, vooral op 
woensdagmiddag. Het is geweldig 
dat als ik een paar keer op en neer 

Een oase van rust is misschien overdreven. Maar na twee maanden 
zijn de eerste resultaten van de invoering van betaald parkeren 
voor iedereen zichtbaar: er staan op werkdagen aanzienlijk minder 
auto’s geparkeerd in onze wijk. Minder blik in de Noordhoek heeft 
wel een keerzijde, want de overlast lijkt te zijn verhuisd naar  
De Reit.

Wereld van verschil dankzij 
invoering betaald parkeren

moet voor het sporten van de kin-
deren ik mijn auto niet iedere keer 
dubbel hoef te parkeren.’ Een bij-
komend voordeel is dat er minder 
verkeer in de wijk rondrijdt. Vóór 
de invoering reden medewer-
kers van omliggende bedrijven al 
heel vroeg rondjes op zoek naar 
een -gratis- parkeerplek’, vertel-
len Coen en Irene Aertsen uit de 
Taxusstraat. Zij ijveren al lange tijd 
voor betaald parkeren in de wijk. 
‘Het is ontzettend rustig in de wijk. 
Een enorm contrast met voorheen. 
Een verademing om het zo maar te 
noemen.’

Laagste punt
De andere kant van de medaille 
wordt inmiddels gevoeld in De Reit. 
Daar is het parkeren gratis en net 
zoals met water stromen parkeer-
ders ook hier naar het laagste punt. 
Oftewel de straten staan er door-
deweeks vol. De gemeente ziet in-
middels duidelijk meer klachten uit 

deze wijk. Ook zijn al verschillende 
briefjes van geïrriteerde buurtbe-
woners gesignaleerd met het ver-
zoek de auto elders te parkeren. 
Een medewerker van CZ meldt dat 
er inmiddels ook auto’s bekrast en 
spiegels vernield zijn. 

Opstartproblemen
John Swaans, medewerker parke-
ren bij de gemeente, herkent bo-
vengeschetst beeld. ‘De invoering 
in de Noordhoek is grotendeels 
naar wens gegaan. Sommige bor-

Een gezellige traditie met 
de geslaagde wijkwandeling

Einde in zicht van grote 
opknapbeurt Kloostertuin

Stadscamping zorgt continu 
voor reuring in het Spoorpark

Aan de slag met je huis: 
Energieadviesgesprek bij je thuis

3 5 6 9

 ĵ Lees verder op pagina 2

#

Aan de slag
met je huis

Nieuwe burgemeester 
wandelt door de buurt

Theo Weterings (rechts), de nieuwe burgemeester van Tilburg,  
bezocht de Noordhoek.  ĵ Lees verder op pagina 3
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den hingen niet altijd op een dui-
delijke locatie, sommige bewoners 
vroegen op het laatste moment 
een vergunning aan en we heb-
ben twee weken foutparkeerders 
gewaarschuwd. En inderdaad, we 
krijgen meer meldingen uit De Reit 
van parkeeroverlast.’ Ook rondom 
het Hagelkruisplein was wat dis-
cussie over aangepaste belijning. 
Dit is inmiddels aangepast in sa-
menspraak met bewoners. 

Nieuwe aanpak
Onze wijk was overigens de eerste 
waar betaald parkeren is uitge-
breid volgens een nieuwe aanpak. 
De gemeente voerde tot voor kort 
de maatregel in na een bindende 
enquête. Nu gebeurt dit op ba-
sis van objectieve meting van de 
parkeerdruk. Een groep bewoners 
uit de wijk kon meepraten over de 
exacte invulling van de maatregel. 
Na de bomenbuurt zijn nu Sint 
Anna en Theresia aan de beurt. 

 ĵ Meer info over het parkeerbeleid 
vind je op  
www.tilburg.nl/parkeren. 
Wil je je mening kwijt over dit 
onderwerp? Dat kan op 
wijkkrantde noordhoek@gmail.com

Vervolg ‘Wereld van verschil dankzij invoering betaald parkeren’

 I Annelies Schipper  I Bas Vermeer
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De wijkraad en het wijkcentrum In De Boomtak organiseren elk 
jaar een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle wijkbewoners. Zondag  
4 februari was het zover. 

Kijk op je wijk
Ondanks het wat koude winter-
weer hebben ca. 40 wijkbewoners 
in twee groepen onder leiding van 
gidsen van de Stichting Stadsgidse-
rij Tilburg aan de wandeling deel-
genomen. De gidsen vertelden en-
thousiast en met veel details over 
bijzondere delen van onze wijk 
en ook over enkele stukjes die net 
buiten de wijk zijn gelegen. Het bij-
zondere van de wandeling was dat 
onze nieuwe burgemeester Theo 
Weterings met zijn echtgenote en 
ook onze wijkwethouder Berend 
de Vries aan de wandeling deelna-
men. Zeker voor de burgemeester 
was dit een goede gelegenheid om 
de wijk wat beter te leren kennen. 

Niet alleen de geschiedenis, maar 
ook de laatste ontwikkelingen. Zo 
heeft hij bijvoorbeeld direct kennis 
kunnen nemen van de nieuwbouw 
in de Pijnboomstraat.

Na afloop van de wandeling warm-
den de deelnemers in De Boomtak 
op met een kop hete soep en met 
muziek van trio De Mixers. Het is 
zeker een geslaagde middag te noe-
men, met veel tevreden reacties!

 X Jan Goossens

 ĵ Ben je benieuwd naar nog meer 
foto’s van de wijkwandeling? Kijk 
op www.stichtingnoordhoek.nl

 I Francis Huisman, Jan Goossens

Geslaagde wijkwandeling
De nieuwjaarsborrel: een gezellige traditie

 Oproep oud-leden TTV Irene! 

In november 2018 organiseert TTV in het kader van het 75-jarig 
bestaan van tafeltennisvereniging Irene een dag voor oud-leden. 
Vind jij het leuk om weer oude sportvrienden te ontmoeten? 

 ĵ Geef je dan op met een e-mail aan irene75jaar@hotmail.com
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Als bewoner van de wijk Noordhoek bent u rijker dan u denkt. 
Immers niet iedereen weet dat er speciaal voor u van maandag 
tot en met donderdag in wijkcentrum In De Boomtak kantoor 
wordt gehouden door sociaal werker en ouderenadviseur Rien van 
Breda. Hij stelt zich graag aan u voor.

‘Ik ben Rien van Breda. Ik werk bij 
ContourdeTwern als sociaal werker 
en ouderenadviseur. Ik werk vanuit 
wijkcentrum In De Boomtak hier in 
de wijk Noordhoek en bedien ook 
een stukje Binnenstad. Veel men-
sen kennen mij al van het ouderen-
advies of van de werkgroep 55+ De 
Noordhoek.

Als ouderenadviseur ben ik o.a. op 
de hoogte van financiële regelin-
gen en geef ik advies op maat, bij-
voorbeeld over mantelzorg. U kunt 
echter met allerlei vragen, voor in-
formatie, bemiddeling en hulp bij 
mij terecht. Mijn dienstverlening 
is gratis. Ik houd elke donderdag 
van 13.30 tot 14.30 uur spreekuur. 
U hoeft hiervoor geen afspraak te 

maken. Als u niet in staat bent om 
naar het spreekuur te komen, kunt 
u mij bellen voor een huisbezoek.

Als sociaal werker werk ik nauw 
samen met de Stichting Wijkraad 
Noordhoek en Stichting Beheer en 
Exploitatie In De Boomtak. Samen 
zien wij het als onze opdracht om 
de sociale samenhang in de wijk 
te versterken. Wij doen dit vanuit 
het uitgangspunt: wat is er nodig in 
de wijk. Met andere woorden wat 
leeft er en welke initiatieven kun-
nen wij ondersteunen? Ik schrijf 
bewust in de wij-vorm, omdat ik 
denk dat wij door samen te werken 
meer kunnen bereiken, ieder van-
uit zijn/haar opdracht, kennis en 
vaardigheden.

Kan ik iets voor ú betekenen?

Wij zoeken bewust contact met 
de wijk Binnenstad, naaste buur 
van de wijk Noordhoek. Wij heb-
ben gemerkt dat er ook nu al be-
woners uit het centrum voor een 
aantal faciliteiten het wijkcen-
trum In De Boomtak bezoeken 
en regelmatig deelnemen aan de  
wijkactiviteiten van de Noordhoek.  
Als medewerker vanuit Contour-
deTwern heb ik makkelijk toegang 
tot de kennis en diensten van ons 
steunpunt. Ik wil deze graag beide 
inzetten in deze wijk.

Ik ben van maandag tot en met 
donderdag van 8.00 tot onge-
veer 17.00 uur in wijkcentrum  
In De Boomtak, Boomstraat 81, 
aanwezig. U kunt mij hier bereiken. 
 
U kunt ook bellen naar 
013-5430920 of 06-42428199, 
of een e-mail sturen naar 
rienvanbreda@contourdetwern.nl.’

 X Clemens Audenaerd

Ik kook en bak graag o.a. 
Griekse mezes, Spaanse 
tapas, maaltijdsoep, (vegetarische) 
maaltijden, quiches en taart.

Interesse gewekt?   
Neem contact met me op!
   
Carine Rombouts    
Sparrenstraat 20
   06 - 57 14 13 14 
  013 - 536 24 16                       
 metamorfosi@kpnmail.nl

EEN FEESTJE EN GEEN ZIN 
OF TIJD OM IETS TE MAKEN? Een studio voor 

grafisch ontwerp
Wij sturen je verhaal met een goed gevoel 
de wereld in. Online én offline.

Meer info? karelenlinda.nl

 I Karel Geboers
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Fase één en twee zijn inmiddels 
gerealiseerd. In de eerste fase werd 
het ‘bosje’ gesnoeid en zijn een 
paar nieuwe klim- en speeltoestel-
len aangelegd. In fase twee kreeg de 
voormalige speelplaats een nieuwe 
jas. Deze werd opnieuw bestraat 
volgens een leuk, speels patroon. 
Om de speelplaats werd een soort 
stoeprand aangebracht en het hek 
tussen de oude speelplaats en de 
Kloostertuin verwijderd. Het deel 
tussen de BSO en de school kreeg 
ook nieuwe bestrating.

Groene kamer
Komend voorjaar wordt in de 
derde fase de renovatie van de 
Kloostertuin afgerond. Tussen de 
toegangspoort en het Marietje 
Kessels-monumentje wordt de 
zogenaamde ‘groene kamer’ aan-
gelegd. Deze wordt ingericht met 

Einde in zicht van grote 
opknapbeurt Kloostertuin  
De laatste fase van de renovatie van de Kloostertuin aan de 
Dionysiusstraat is bijna aangebroken. Ruim twee jaar geleden 
werden de plannen gepresenteerd voor de make-over. Omdat 
alleen in de schoolvakanties aan de tuin gewerkt kan worden, is 
de uitvoering in drie fases opgedeeld. 

beplanting, gras, moestuinbakken 
en nieuwe bestrating. Het gras zal 
van een sterke kwaliteit zijn, zodat 
het een langer leven gegund is dan 
bij de laatste keer dat er gras werd 
aangelegd. Het is dan ook niet de 
bedoeling dat het er op dit gras-
veldje gevoetbald wordt, maar op 
het vernieuwde schoolplein.

Droge voeten 
Er komt een prachtig speeltoestel 
onder de bomen: een klimpirami-
de. De bestaande speeltoestellen 
worden verplaatst en daaronder 
komt een veilige valondergrond. 
Veel bezoekers van de Kloostertuin 
konden waarnemen dat er na een 
flinke regenbui lange tijd grote re-
genplassen bleven liggen. Daarom 
wordt er een drainage onder de bo-
men aangelegd, dus meer kans op 
droge voeten! 

Boom gesneuveld
Overigens is bij de grote storm van 
18 januari een grote boom aan de 
rand van het schoolplein half om-
gegaan. Daarom werd om veilig-
heidsredenen de toegang tot de 
tuin een week lang gesloten. Inmid-
dels is de boom verwijderd en zal 
er in het najaar een nieuwe boom 
worden geplant.

Nieuw beheersplan
Omdat Montessoribasisschool De 
Elzen en BSO Elzen grootverbrui-
kers zijn geworden van de tuin (van 
oorsprong een buurtpark) wordt 
er gewerkt aan een nieuw beheers-

plan van de Kloostertuin. Partijen 
zijn hierbij de Stichting Klooster-
tuin, die de belangen van de wijk-
bewoners en de direct omwonen-
den gaat behartigen, Gemeente 
Tilburg als eigenaar van de grond, 
basisschool De Elzen, BSO Elzen 
en wijkraad ‘Noordhoek’. Alle par-
tijen dragen in principe zorg voor 
passende financiering van het on-
derhoud en het openen en sluiten 
van de toegang tot de Kloostertuin. 
Zo wordt de Kloostertuin weer een 
prachtig multifunctioneel plekje in 
onze wijk.

 X Wil Verheggen

Plattegrond van Blom & Moors ontwerp openbare ruimte

 I Linda van de Kerkhof
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Stichting Stadscamping Tilburg is 
een bekende op het toekomstige 
terrein van het Spoorpark. De vrij-
willigersorganisatie gaat dit jaar 
het vijfde seizoen in. ‘De stadscam-
ping is een enthousiaste club van 
ongeveer 80 vrijwilligers die cam-
pings organiseert voor onder an-
dere Festival Roadburn en Festival 
Mundial’, vertelt Eric Steur, één van 
de initiatiefnemers. Ook de buurt-
camping, een camping vóór en 
dóór Tilburgers, komt uit de koker 
van de stadscamping.

Wat is precies jullie plan voor 
het spoorpark?
Eric Steur: ‘Wij gaan een minicam-
ping openen in het Spoorpark die 
geopend is in het campingseizoen, 
van april tot en met september. 
Daarnaast blijven we actief als or-
ganisator van de festival- en eve-
nementencampings, die ook in 
de toekomst een plek krijgen in 
het Spoorpark. De minicamping 
wordt een kleinschalige camping 
voor kampeerders die enkele nach-
ten een slaapplek nodig hebben in 
de stad. Er komen camperplekken 
en ook gaan we wat verhuurbare 
accommodaties aanbieden, van 
huurtenten tot leuk opgeknapte 
oude caravans.’

Hoe gaat het er precies uit zien?
‘De camping komt op een langge-
rekte strook aan de zuidkant van 
het park, parallel aan de aan te 
leggen beek. Bij de ingang van de 
camping komt de receptie in een 
restauratiewagon op rails. Deze 
wagon kunnen we overnemen van 
de gemeente en wordt een blik-
vanger in het park. Naast receptie 
zal de wagon dienst gaan doen als 
kantoortje en gaan we er een ge-
zellige plek in maken waar gasten 
een krantje kunnen lezen, een kop 
koffie drinken en contact leggen 
met de andere kampeerders of 
buurtbewoners.

Centraal op het campingterrein 
komt een sanitaire voorziening. Op 
dezelfde rails als waar de receptie-
wagon komt te staan gaan vrijwilli-
gers zelf een douche- en toiletvoor-
ziening bouwen voor de gasten.’ 

Wat gaat de stadscamping 
bijdragen aan het park?
‘Doordat wij kampeerders uit alle 
delen van de wereld ontvangen, 
zorgen wij ervoor dat het Spoor-
park ver buiten Tilburg bekend-
heid krijgt. Hiermee hopen we dat 
nog meer mensen onze stad gaan 
bezoeken’. 

Stadscamping zorgt continu voor     reuring in het Spoorpark

Hoe ga je samenwerken met de 
andere kwartiermakers en wat 
levert jullie initiatief op voor 
de direct omwonenden?
‘Samenwerken met de andere 
kwartiermakers doen we natuur-
lijk nu al, maar als na de zomer het 
park opengaat, wordt dat alleen 
maar meer. Hoe die samenwerking 
er precies uit gaat zien zullen we in 
een later stadium concreet moe-
ten maken. Onze eerste prioriteit  

De aanleg van het Spoorpark is in volle gang. Het bijzondere aan 
het park is dat het voor en door Tilburgers is ontwikkeld. Uit 82 
plannen zijn acht kwartiermakers gekozen die het hart van het 
park gaan vormen. Dankzij hun ideeën en daadkracht kunnen alle 
Tilburgers in de loop van 2018 genieten van een uniek stadspark. 
In een serie presenteren de kwartiermakers zich. Deze keer de 
stadscamping.

– en ook die van de andere kwar-
tiermakers- is om ons initiatief van 
de grond te krijgen. 

Doordat wij al enkele jaren actief 
zijn op het terrein hebben we regel-
matig contact met buurtbewoners 
en dat zullen we blijven doen. We 
zullen een actieve rol houden waar 
het gaat om leefbaarheid en veilig-
heid in en om het park.’ 
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Stadscamping zorgt continu voor     reuring in het Spoorpark

Hoe vind je de ontwikkeling 
van het park tot nu toe gaan?
‘Het Spoorpark voelt al helemaal 
als ‘ons thuis’, vooral omdat we 
hier al jaren actief zijn. We wer-
ken prettig samen met de andere 
kwartiermakers en staan open 
voor elkaars ideeën. Natuurlijk 
zijn er momenten waarop het pro-
ces niet helemaal loopt zoals we  
hopen of verwachten, maar dat 
hoort bij burgerparticipatieprojec-
ten van deze omvang.’

Hoe ziet het park er over vijf 
jaar uit. Wat is je droom?
‘Over vijf jaar is het Spoorpark dé 
groene plek in de stad waar jong 
en oud samenkomen om te genie-
ten van de natuur, te wandelen, 
te bewegen en te ontspannen. De 
camping zal dé plek zijn in het park 
waar de ontmoeting tussen gasten, 
vrijwilligers en de buurtbewoners 
centraal staat.’ 

DeKwartiermakers

Deel 2

Hoe ziet het komend jaar er 
voor jullie uit?
‘2018 wordt een belangrijk tussen-
jaar voor de stadscamping. Door-
dat het Spoorpark ontwikkeld 
wordt en de komende maanden 
één grote bouwput is, moeten we 
uitwijken naar een plek ergens 
anders in de stad. Dat wordt een 
groot grasveld aan de Oisterwijkse-
baan tegenover café Zomerlust in 
Moerenburg. De buurt zal ons dus 
een jaartje moeten missen, maar 

in april 2019 zijn we terug in het 
Spoorpark met de Roadburn cam-
ping en zal ook de minicamping 
geopend zijn.

De ‘winkel’ blijft tijdens de verbou-
wing gewoon open, maar daarnaast 
wordt er ook hard gewerkt aan de 
toekomst. Om onze toekomst mo-
gelijk te maken gaan we op zoek 
naar financiering. Daarvoor gaan 
we o.a. een crowdfundingcampag-
ne opstarten.’

Volg alle 
ontwikkelingen
Ben je ook geïnteresseerd  
in de ontwikkelingen van  
het Spoorpark? 

 ĵ Kom dan op woensdag  
28 maart om 20.00 uur  
naar het Bouwcafé Spoor-
park, Sint Ceciliastraat 1.
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 I Karen van der Horst

De dames van de handwerkgroep op vrijdagmiddag in wijk centrum 
In De Boomtak hebben via een project van Mooi zo, Goed zo een 
gift van 250 euro gekregen van het Boekenschop. Het Boekenschop 
aan de Bredaseweg is een winkel in tweedehands  boeken, die 
gerund wordt door vrijwilligers en waarvan de opbrengst naar 
goede doelen gaat. Mooi zo, Goed zo realiseert als tussenpersoon 
kleinschalige wensen van bewoners en vrijwilligers in Tilburg.

Boekenschop doneert 250 euro

De wens om gezamelijk een 
kerstboom te maken ontstond 
naar aanleiding van een foto die 
iemand had gemaakt. Op de foto 
zie je een kerstboom die bestaat 
uit vierkantjes van 15 x 15 cm die 
zijn gehaakt of gebreid met rood, 
wit of groen garen. Ze worden aan 
elkaar vastgemaakt en dan om een 
zelfgemaakte kerstboom-geraamte 
gedrapeerd. Het  geraamte van die 
kerstboom wordt gemaakt met 
hout en/of metaal.

Lisette Sweep vertelt: ‘Wij zijn een 
groep van ongeveer 14 vrouwen, 
die elke vrijdagmiddag van 14.00 

tot 16.00 uur komen handwerken 
bij wijkcentrum In De Boomtak. 
We zijn begonnen met breien, 
haken en borduren. Inmiddels 
worden er ook kaarten geborduurd 
en kransen van fietsband gemaakt. 
Kortom eenieder kan haar 
handwerk meebrengen en er 
samen met elkaar aan werken. 

Iets leren van de ander is hierbij 
zeker aan de orde; we leren van 
elkaar en inspireren elkaar. En 
daarnaast wordt er natuurlijk over 
van alles gesproken. Het is een fijne 
manier om elkaar te leren kennen 
en ontmoeten.’

En zo is het idee ontstaan om 
samen 700 vierkantjes te haken en 
breien van 15 bij 15 cm.
Dat de dames er de sokken in 
zetten is duidelijk, want de eerste 
100 zijn al lang klaar!
‘Als buurtbewoners rode, witte of 
groene wol hebben waar ze niets 
mee doen, kunnen wij dit goed 
gebruiken. Iedereen is van harte 
welkom op de vrijdagmiddag om 
mee te doen.’ Waarvan akte.

Westpoint in de mist gehuld
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Westpoint in de mist gehuld

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

Investeer in de verlaging 
van uw energielasten, dan 
investeert u in een beter 
milieu! Maak gebruik van 
deze kans en vraag een 
energiemaatwerkadvies 
aan voor maar €15,-.

#

Aan de slag
met je huis

Steeds meer huishoudens doen 
hun best om energie te besparen 
en duurzame energie te gebrui-
ken. Ook in de Noordhoek zie je 
bijvoorbeeld steeds meer zonne-
panelen op de daken verschijnen. 
Maar er zijn meer mogelijkheden 
om energie te besparen. De ge-
meente Tilburg biedt u de mo-
gelijkheid om u, tegen een kleine 
vergoeding, persoonlijk te laten 
adviseren.

Energieadviesgesprek 
aan de keukentafel

Wilt u investeren in de verlaging 
van uw energielasten, isolatie van 
uw woning, of het verlagen van de 
CO2-uitstoot van uw huishouden, 
maar weet u niet wat de beste 
maatregelen zijn? De gemeente 
Tilburg biedt u nu de mogelijkheid 
om hierover persoonlijk advies te 
krijgen. 

Een adviseur komt dan bij u thuis 
langs voor een adviesgesprek.

Binnen de gemeente Tilburg wer-
ken zes verschillende adviseurs. Ze 
zijn betrokken bij de verschillende 
energiecoöperaties van Tilburg en 
bieden u onafhankelijk advies.

Waarom investeren in 
energiebesparing?
Investeren in uw eigen woning is 
niet alleen voor uw eigen woon-
genot, maar het is ook een goede 
financiële investering. De meeste 

investeringen verdienen zich na 
verloop van tijd snel terug door 
de verlaging van uw energielasten. 
Daarnaast werkt u mee aan een 
groenere stad!

Subsidies
De gemeente Tilburg, maar ook 
de rijksoverheid heeft subsidies 
beschikbaar. Zo wordt het nog 
interessanter om te investeren in 
uw eigen huis. Een investering die 
zich snel terugverdient en hiermee 
interessanter is dan de rente op uw 
bankrekening.

Op = op!
Een energieadviesgesprek kost  
normaal €100,- voor de voor-
bereiding, het gesprek en het 
nagestuurde advies. De gemeente 
Tilburg subsidieert hiervan €85,- 
dus u betaalt maar €15,- voor uw 
persoonlijke advies. Er is in het 
totaal budget voor 750 gesprekken 
in heel Tilburg. Op = op dus maak 
nu nog snel gebruik van deze 
mogelijkheid!

 ĵ Een gesprek aanvragen of de  
subsidiemogelijkheden bekijken 
kan via www.tilburg.nl/energie

Wilt u weten welke mogelijkheden u hebt om energie te besparen?
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Lasagne uit de 
Italiaanse keuken

Ingrediënten  
• 1 kg witte asperges
• 500 gr verse zalmfilets 
• 2 el boter
• 1 ui, gesnipperd 
• 1 teentje knoflook 
• 3 el bloem 
• 200 ml slagroom
• 200 ml melk 
• snufje suiker

• zeezout, zwarte peper
• 1 mespunt nootmuskaat
• 2 el vers citroensap
• 1 pak lasagnebladen
• 300 gr tomaten in blokjes
• 100 gr Parmezaanse kaas

Bereiding
• Laat de oven voorverwarmen tot 200 graden.
• Was en schil de asperges, snijd een stukje van de onderkant af.  
• Leg de asperges in een pan met kokend water, voeg een beetje zout 

en suiker toe en kook ze 5 à 6 minuten.
• Giet de asperges af, maar vang het kookvocht op!
• Koel de asperges direct af met koud water en laat ze goed uitlekken.
 De boter verhitten in een andere pan, uiensnippers en knoflook  

fruiten, bloem toevoegen, al roerend een roux maken met de 
slagroom en de melk. Laten koken en ongeveer 400 ml aspergevocht 
toevoegen.

• Op smaak brengen met zout, peper, een mespuntje nootmuskaat en 
2 eetlepels vers citroensap. De saus is nu een beetje gebonden.

• Neem de zalmfilets en snijd ze in repen van ongeveer 1 cm breed.
• Smeer een ovenschaal in met wat boter.
• Bedek de bodem van de ovenschaal met lasagnebladen.
• Verdeel hier 1/3 deel van de saus over. Verdeel dan 1/3 van de  

tomatenblokjes, dan de helft van de zalm en dan de helft van de  
asperges in laagjes over de schotel en dek dit af met lasagnebladen.

• Herhaal dit proces nogmaals met als laatste laag dus lasagnebladen.
• Bedek lasagne met het restant van de saus en verdeel tot slot de 
 laatste tomatenblokjes over het geheel.
• Garneer de schotel met de geraspte kaas.
• Plaats de schaal in de voorverwarmde oven. Baktijd 40 minuten.
• Snijd het gerecht in de gewenste porties.

Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek

Lasagne kent iedereen wel! Een Italiaanse klassieker die ook hier veel 
wordt gegeten. Omdat nu het aspergeseizoen is aangebroken heb ik er 
een leuke, ovenheerlijke variant op. Als je hem echt goed maakt dan is 
dit een viersterren smulpartij voor het hele gezin. Geef er iets fris bij zoals 
een simpele salade van tomaat, komkommer, rode uien en balsamico 
vinaigrette. Drink er een goede, koude Lambrusco bij en de maaltijd kan 
niet meer stuk.

Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg
T 013 - 5 835 000
www.hartvanbrabantmakelaardij.nl
E info@hartvanbrabantmakelaardij.nl

Te koop: parkeerplaats Elzenstraat

De parkeerplaats ligt op een afgesloten terrein tussen 
de Acaciastraat en de appartementen van de Buxusplaats.

Het terrein is bereikbaar vanuit de Elzenstraat.

Vraagprijs: € 14.000,- k.k.
Bijdrage VvE: € 15,34 per maand
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Wat is de Meedoenregeling?
De gemeente Tilburg stelt een bud-
get beschikbaar via de zogeheten 
Meedoenregeling. Deze regeling 
maakt het mogelijk leuke dingen 
te ondernemen en nieuwe mensen 
te leren kennen. Bewegen, sporten, 
muziek, cultuur, cursussen, lid-
maatschap en activiteiten van de 
KBO, uitstapjes... De keuze is aan u.  
Meer dan 300 aanbieders zorgen 
met ruim 1200 activiteiten voor een 
gevarieerd aanbod. Voor elk wat 
wils, ongeacht leeftijd of beperking.

Voor wie?
De Meedoenregeling is bedoeld 
voor inwoners met een inkomens-
grens van maximaal 130% van 
het sociaal minimum, dus voor 
mensen met een laag inkomen. 
U kunt ook zelf berekenen of u 
recht heeft op de regeling via de 
vermogens-inkomenstabel of het 
aanvraagformulier, beide op www.
tilburg.nl/meedoenregeling. Als u 
recht heeft op de regeling en het 
aanvraagformulier heeft ingevuld, 
dan ontvangt u als bevestiging een 
uniek klantnummer.

Hoe werkt het?
Heeft u recht op de Meedoenrege-
ling? Dan kunt u een keus maken uit 
het aanbod ter waarde van maxi-
maal 100 euro. Als u kiest voor een 
activiteit van meer dan 100 euro 
dan betaalt u de rest zelf. Of en hoe-
veel u moet bijbetalen ligt aan de 
activiteit die u kiest. Maar als u kiest 
voor een activiteit van minder dan 
100 euro, dan kunt u het bedrag dat 
overblijft eventueel voor een ande-
re activiteit gebruiken.

Hoe verder?
Inwisselen van de Meedoenrege-
ling is heel eenvoudig:
• Maak een keus uit het aanbod.
•  Zorg voor een identiteitskaart  

of paspoort of rijbewijs en het 
unieke klantnummer.

•  Ga naar de kassa van de door  
u gekozen activiteit.

•  Vertel dat u van de Meedoen-
regeling gebruik wilt maken.

•  Uw unieke klantnummer en 
identiteit worden gecontroleerd.

• Klaar!

 X Jan Goossens

Iedereen kan meedoenregeling
Inwoners van Tilburg kunnen meedoen aan leuke, leerzame of 
sportieve activiteiten. Ook als u minder te besteden heeft. Via de 
Meedoenregeling kan  iedereen met een minimuminkomen een 
keuze maken uit diverse activiteiten.

SCHRIJF JE IN VOOR EEN

creatieve workshop
•  Mandala’s tekenen en kleuren, 

stenen beschilderen,  
moodboards maken

•  Met koffie of thee en iets lekkers
• En een goed gesprek

Bel direct om je aan te melden!
(Kosten: € 7,50 incl. materialen)

Francis van Gestel • donderdag 13.30 - 16.00 uur • 013 - 535 20 89

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl
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We hebben een paar leuke timmer- en schilderklussen op het programma 
staan om het wijkcentrum weer een beetje mooier te maken, samen met 
enkele enthousiaste vrijwilligers. Dus ben je een beetje handig en heb je op 
zaterdag 10 maart tijd, kom dan helpen. In eerdere jaren hebben vrijwil-
ligers het dak van het wijkcentrum belegd met zonnepanelen. Ook is de 
gevel al eens opgefleurd met tientallen vogelhuisjes.

Neem contact op met francis.huisman@deboomtak.nl voor aanmelding  
of meer informatie.  

 ĵ  www.nldoet.nl

Wie klust er mee 
op NLdoet-dag? 
Op zaterdag 10 maart doet In De Boomtak weer mee met de 
landelijke actie NLdoet.  Hiermee begint dit initatief een traditie 
te worden voor het wijkcentrum aan de Boomstraat.
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Sprookjesachtig Spoorpark

Een schitterend beeld van het Spoorpark in aanbouw. Fotograaf is Chris Oomes die veel meer mooie beelden van de wijk op zijn eigen Facebookpagina heeft staan.
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Met het organiseren van deze middagen 
biedt de werkgroep de wijkbewoners van  
± 55 jaar en ouder een gezellige middag. Men 
kan elkaar ontmoeten en nieuwe wijkbewoners 
kunnen elkaar beter leren kennen. Een uitste-

kende gelegenheid om er eens helemaal uit te 
zijn en tegelijkertijd een manier om eenzaam-
heid onder ouderen terug te dringen en te voor-
komen.

Het moet een middag zijn waar mensen maan-
delijks naar uitkijken! Een speciale middag 
van14:00 tot 16:30 uur waar de gezelligheid 
voorop staat, met muziek, 2 kopjes koffie of 
thee met iets lekkers erbij en versnaperingen op 
tafel. De kosten bedragen €4,00 per persoon.

Iedereen van ± 55 jaar en ouder is welkom, 
maar dient zich van te voren aan te mel-
den. Dat is mogelijk aan de bar van het wijk-
centrum In De Boomtak, of telefonisch via  
013- 5430920. Wijkbewoners die op de hoog-
te willen blijven van deze gezellige middagen 
kunnen ook hun naam en adres doorgeven. Zij 
ontvangen dan maandelijks een flyer met alle 
gegevens.

Mensen die gebruikmaken van de 'Meedoenre-
geling' (zie bladzijde 11 in deze krant) kunnen 
daarvan ook profiteren bij deze activiteit. Voor 
meer informatie kunt u altijd terecht bij één 
van de leden van de werkgroep 55+ of bij Rien 
van Breda, sociaalwerker van ContourdeTwern.  
Wij hopen nog vele middagen voor jullie te mo-
gen organiseren. Graag tot donderdag 15 maart!

Vanuit wijkcentrum In De 
Boomtak zal vanaf maart 
maandelijks, telkens op de 3e 
dinsdag van de maand, een 
fietstocht georganiseerd gaan 
worden. Initiatiefnemer en 
vrijwilliger Rinie Huybregts heeft 
het idee ontwikkeld om met 
de fiets erop uit te gaan, om te 
genieten van de natuur en de 
mooie plekjes rondom Tilburg. 
De tochten starten ’s middags 
vanaf het wijkcentrum om 13.00 
uur met een kopje koffie of 
thee. Halverwege de routes, die 
ongeveer 30 km lang zijn, wordt 
er een stop gemaakt bij een leuke 
uitspanning. Rond 16.00 uur 
eindigen de uitstapjes weer in  
De Boomtak met een afzakkertje.

Zet u zelf weer in het zadel
Er kunnen maximaal 15 personen 
meedoen. Een ontspannen 
manier om mensen met elkaar 
in contact te brengen, gezond te 
laten bewegen en waar nodig uit 
hun isolement te halen. Deelname 
is gratis, maar de consumpties 
bij de tussenstop zijn voor eigen 
rekening.

Zin om een eindje weg te 
trappen? 
De eerste fietstochtmiddag is 
op dinsdag 20 maart. U kunt 
zich opgeven aan de bar van het 
wijkcentrum, Boomstraat 81.  
Bij slecht weer gaat het niet door.

 X Clemens Audenaerd

Gezellige middag voor 55+ in het 
wijkcentrum In De Boomtak op 15 maart
De leden van de werkgroep 55+ De Noordhoek organiseren 10 x per jaar een gezellige 
middag voor alle ouderen uit de Noordhoek en omgeving. Deze middagen vinden plaats 
op elke derde donderdag van de maand in de huiskamer van Tilburg: wijkcentrum In De 
Boomtak, Boomstraat 81 in Tilburg.

Lekker erop uit met de fiets
Bent u het koersen in de huiskamer voor de tv beu? Of staat de 
hometrainer zelfs al een tijdje ongebruikt op zolder, maar zou u 
toch liever een beetje fit willen blijven, dan is er goed nieuws voor 
iedereen die graag in goed gezelschap een eindje zou willen gaan 
fietsen.

Een impressie van de bijeenkomst in december j.l.  
De sfeervolle muziek werd verzorgd door het koor De 
Begonia’s dat ongeveer 50 leden telt. Het was dan ook 
volle bak met bijna 90 bezoekers die allemaal volop 
hebben genoten van het heerlijke kerstdiner.

 I Ad van Iersel
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Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand

Wijkcentrum In De Boomtak 

Reserveringen:  office@deboomtak.nl
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur 
Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnostiek Brabant en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

Boomstraat 81  •  5038 GP Tilburg  •  013-5430920  •  www.deboomtak.nl  •  info@deboomtak.nl 

Maandag
14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo (tweede maandag van de maand)
18.00 - 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
14.00 - 15.00  Moedergym
19.30 - 21.30 Kunstclub (oneven 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 en Aiki Jitsu
20.30 - 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag
10.00 - 12.00  Line Dance
13.00 - 17.00  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
13.00 - 14.30 Volksdansen
19.30 - 22.30 Darten 
19.00 - 20.00 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
20.00 - 21.30  Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

Donderdag
09.30 - 10.45 Yoga
10.30 - 12.30  Vergadering Bestuur Noordhoek  

(eerste donderdag van de maand)
12.00 - 13.30 PC-Consult
13.30 - 15.30 Schilderclub De Boomtak
14.00 - 15.00 Dansen en bewegen
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
14.00 - 16.00 Spelletjesmiddag
20.00 - 22.30 Biljartvereniging ‘t Lapke (oneven weken)
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
20.30 - 23.00 Café Francais (eerste donderdag van de maand)
21.00 - 23.00 Tafeltennis

Vrijdag
13.30 - 16.00 Koersbal
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)
20.00 - 22.00 Pubquiz (derde vrijdag van de maand)
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, volwassenen

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, ContourdeTwern

Zaterdag:
10.30 - 11.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
11.00 - 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 - 12.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
13.00 - 17.00 Repair Café (derde zaterdag van de maand)

Zondag:
11.00 - 13.00 Volksdansen Koffie Instuif (tweede zondag van de maand)
14.00 - 19.00 Live In De Boomtak (laatste zondag van de maand)

Elke 3e vrijdag van de maand
van 20.00 - 22.00 uur

PubQuiz
Wijkcentrum In De Boomtak 

Deelname

is gratis!
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

M. Gommers

MANUELE THERAPIE
ADEM- EN ONTSPANNINGSTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

P. E
mons


