
Wijkkrant

De Noord hoek
Nummer 2 2018 | Jaargang 43                       wijkkrantdenoordhoek@gmail.com       www.stichtingnoordhoek.nl       wijkkrantdenoordhoek

Leven in de brouwerij
Tot voor kort woonden ze aan de 
Ringbaan Oost, maar toen de kin-
deren het huis uitgingen wilden ze 
kleiner gaan wonen. Na wat zoe-
ken kwamen ze met de makelaar 
terecht aan de Noordhoekring. Ze 
waren direct helemaal enthousi-
ast. Aan de Ringbaan Oost moest 
René het doen op de zolder met 
beperkte middelen, met een potje 
en een pannetje en zo. Nu staat er 
in het koetshuis een semi-profes-
sionele microbrouwerij met ketels 
met een gecomputeriseerd bestu-
ringsprogramma. René is al twintig 
jaar lid van ‘De Roerstok’, een club 
van hobbybierbrouwers in Tilburg 
en hij heeft ook contact met ‘Brou-
werij Noord’ in Rotterdam. Dat is 
nuttig voor de fijne kneepjes van 
het vak. Daarnaast kun je natuurlijk 
veel op het internet vinden. De ke-
tels heeft René uit het buitenland 
gehaald.

Brouwproces
Het brouwen van bier vereist een 
heel proces en kent een lange tra-
ditie. Bier is de oudst bekende alco-
holische drank. Meer dan 8000 jaar 
geleden werd er al bier gebrouwen 

Binnenkort staat er een echte brouwerij aan de Noordhoekring: 
Stadsbrouwerij Tilburg. Op nummer 75 wonen René en Yvette 
Stenvert. In een grote schuur in de tuin staat het zogeheten 
‘koetshuis’ waar René, ondersteund door Yvette, zich als hobby
bierbrouwer lekker kan uitleven.

Brouwerij in de Bomenbuurt

De magnolia’s bloeien volop. Het is lente!

en beschreven in het oude Egypte 
en Mesopotamië.
Er wordt begonnen met gemoute 
gerst. Dat wordt kapot gemaald. 
Dan komt er water bij op een be-
paalde temperatuur, waarbij enzy-
men vrijkomen die de suikerketens 
in stukken knippen. Het mengsel 
heet dan ‘wort’. Vervolgens wordt 
het wort gekookt en tijdens diverse 
momenten van dit proces wordt er 
de hop aan toegevoegd. Eerst een 

bittere hop, later een aromatische 
hop. Dit wordt afgekoeld en gaat 
dan in het vat met gist. Gist zet de 
suikers om in koolzuurgas en alco-
hol. En dan hebben we bier. Om de 
kwaliteit van het bier te handhaven 
is een bijzonder precieze procedu-
re van het brouwproces vereist. 
Het moet onder andere steriel 
gebeuren, de temperatuur moet 
goed zijn en de ingrediënten die 
gebruikt worden moeten ook van 
constante goede kwaliteit zijn.

Tölsch
Maar zover zijn René en Yvette nog 
niet. Toch zou het zo maar kun-
nen, dat binnenkort het bier echt 

gebrouwen kan worden. Want ook 
al heb je alle apparatuur, je moet er 
ook vergunningen voor krijgen van 
de gemeente en is het wachten op 
de goedkeuring voor de accijns-
afdracht. Daarin is een strenge 
boekhouding geregeld. Zo pikt de 
overheid ook zijn graantje mee! 
Maar rijk wordt de overheid er niet 
van, want een microbrouwerij mag 
maar maximaal 5.000 liter bier per 
maand brouwen. De bedoeling is 
dat er verschillende bieren gebrou-
wen gaan worden: pils, blond, stout 
en ook Tölsch. Tölsch is een bier dat 
op pils lijkt, maar waarbij met een 
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scheef oog is gekeken naar Kölsch, 
een bijzonder bier dat alleen in 
Keulen wordt gebrouwen en Köl-
sch genoemd mag worden.

Opdrachtbier
Ook willen René en Yvette zo-
genaamde opdrachtbieren gaan 
brouwen. Dat is bier dat naar de 
wens van de klant kan worden ge-
maakt. Eerst vindt dan een gesprek 
met de klant plaats om te horen 
welke smaak hij zou willen. Vervol-
gens wordt het gemaakt, waarbij 
de klant aanwezig kan zijn bij het 
allereerste begin van het brouwen. 

Vervolg ‘Brouwerij in de Bomenbuurt!’

Dat duurt ongeveer 10 uur. Dat is 
ook mogelijk in groepsverband, 
waarbij van diverse bieren kan 
worden geproefd en Yvette voor de 
lunch en de hapjes zorgt. Duidelijk 
is dat je 5.000 liter bier nooit zelf 
op krijgt. Daarom wordt gezocht 
naar verenigingen, een regionale 
drankzaak en wellicht een buurt-
huis om het bier aan te slijten.  
Al bij al een leuk en ambitieus plan, 
succes René en Yvette. Santé!

  Stadsbrouwerij Tilburg

Nieuwe keuken In De 
Boomtak klaar voor gebruik
Na bijna vier maanden van een ingrijpende verbouwing is de 
keuken van ons wijkcentrum zo goed als klaar! Dinsdag 17 april 
is voor het eerst een maaltijd klaargemaakt voor bewoners van de 
wijk en andere belangstellenden. 

Begin december is gestart met het 
afbreken van de huidige keuken 
en het aanleggen van de noodza-
kelijke voorzieningen die een mo-
derne, professionele keuken nodig 
heeft. Met financiële hulp van de 
Stichting Doen, het Oranje fonds, 
een bijdrage van de gemeente voor 
het toegankelijk maken voor men-
sen met een beperking en de uit-
gifte van certificaten van 100 euro, 
is het bestuur van het wijkcentrum 
er nu in geslaagd een lang gekoes-
terde wens te realiseren.

Onder de vlag van Resto van Harte 
zal, onder deskundige leiding van 
een echte kok, elke dinsdag een 
tiental vrijwilligers een driegan-
gendiner klaarmaken en zorgen 
voor een vriendelijke en vlotte be-
diening van de gasten. Voor 7 euro 
kun je elke week tussen 17.00 uur 
en 18.30 genieten van een heer-
lijke maaltijd gemaakt van verse 
ingrediënten. Iedereen is welkom 
en voor mensen met een krappe 
beurs bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen voor 4 euro per per-
soon. En in het uiterste geval zelfs 
voor 2 euro. De ideële doelstellin-
gen van Resto van Harte sluiten 
perfect aan bij die van het bestuur 
van In De Boomtak, namelijk: 
mensen uit hun isolement halen, 

wijkbewoners met elkaar in con-
tact brengen en buurtbewoners 
activeren voor het vrijwilligerswerk 
en daarmee een zinvolle invulling 
van de dag geven.

Op termijn gaan we meer activi-
teiten organiseren rondom het 
keukengebeuren. Diverse ideeën 
liggen al op tafel. Gedacht wordt 
aan een tweegangenlunch voor 
twee euro en gebruik van de keu-
ken door kookclubs. Een werk-
groep gaat de plannen binnenkort 
zorgvuldig uitwerken. Behalve met 
vrijwilligers is het ook de bedoeling 
om te gaan werken met stagiaires 
van de Rooi Pannen.

Via de website Resto van Harte 
(www.restovanharte.nl) kunt u 
zich opgeven voor de maaltijd van 
de dinsdagavond, te beginnen op 
24 april. Inschrijven is ook moge-
lijk bij de bar van het wijkcentrum.  
Er is plaats voor maximaal 50 per-
sonen.

Heeft u ideeën voor het gebruik 
van de keuken of wilt u als vrijwil-
liger meewerken in de keuken of 
in de bediening, laat het weten en 
meld u aan via de website van het 
wijkcentrum. Als u meehelpt op de 
dinsdag mag u gratis mee eten!

 I  X Wil Verheggen
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Een studio voor 
grafisch ontwerp
Wij sturen je verhaal met een goed gevoel 
de wereld in. Online én offline.

Meer info? karelenlinda.nl

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

Zoals ieder jaar deed Wijkcentrum In De Boomtak ook dit jaar 
mee met de landelijke actie NLdoet van het Oranje Fonds. Er was 
zelfs sprake van een dubbele actie.

De handen uit de mouwen met NLdoet

Op vrijdag 9 maart heeft een 
ploegje vrijwilligers, bestaande 
uit medewerkers van ContourDe-
Twern, een flinke schoonmaak-
klus gedaan in wijkcentrum In De 
Boomtak. Boven in de hobbyruim-
te gingen ze verfresten en andere 
vlekken te lijf en beneden werden 
de vernieuwde toiletgroepen on-
der handen genomen. Een van de 
deelnemers koos voor een andere 
bijdrage: een fraaie bordtekening.

De buitenklus
Op zaterdag 10 maart werden 
twee klussen aangepakt door een 
enthousiaste groep vrijwilligers uit 
de omgeving van het wijkcentrum.
Onder leiding van Rob werd een 
nieuwe buitenberging getimmerd 

voor de opslag van kratten en em-
ballage. Veel passen en meten en 
overleg tussen de klussers. Aan het 
einde van de middag was het hok 
klaar, er moet alleen nog een deur 
in. Enkele dagen later werd het 
netjes in de grondverf gezet. 

De binnenklus
In de ochtend werd door de da-
mes van de schilderploeg hard 
gewerkt aan het vetvrij krijgen en 
schuren van de lambrisering van 
de ontmoetingsruimte. Tegen de 
verwachting in waren ze tegen 
lunchtijd al toe aan het echte 
werk: het opfleuren van de muren 
met een vrolijk kleurtje. Ze waren 
zo enthousiast dat ze later terug-
kwamen voor een tweede ronde. 
De zaal is er geweldig van opge-
knapt!

Tijdens de schafttijd schoven alle 
aanwezigen als één grote ‘In De 
Boomtak’ familie aan aan de fees-
telijk gedekte tafel voor een uitge-
breide lunch. 

Fransje, Lida, Annette, Arthur, 
Harrie, Frank, Bert en Twan en 
de medewerkers van ContourDe 
Twern: hartelijk bedankt voor  
jullie inzet en enthousiasme! 

Volgend jaar weer?  I  X Francis Huisman
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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?

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar 
op (013) 822 65 27. Ook als u niet 
of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informatie en 
een gratis uitvaartwensengids 
op www.monutatomvandijk.nl.

 Ieder mens is bijzonder...
 en verdient een uniek afscheid.

De rommelmarkt 
op het Lindeplein 
komt er weer aan!
Lindepleinmarkt viert dit jaar haar eerste 
lustrum! Op zondag 10 juni 2018 vindt deze 
jaarlijkse rommelmarkt voor de vijfde keer 
plaats. 

Noteer deze datum alvast in je agenda! 

Kramen reserveren kan bij 
drukkerij Habé, Zilverlindestraat 2a. 

 ĵ Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/lindepleinmarkt

Ruim 12 is hij geworden, mijn lieve knuffelkater Guus die zo graag 
bovenop mijn auto lag. Of op die van de buren als die op 'zijn' 
territorium stonden. Lekker op een warm dak met aandacht van 
bijna iedereen die langs kwam, dat was zijn favoriete plek. 

Belevenissen in de Bomenbuurt

Veel katten willen niet opgetild 
worden, maar Guus en ik hadden 
een vast begroetingsritueel als ik 
thuis kwam na een dag werk. Als ik 
voorover boog om hem op te pak-
ken stond hij als een stokstaartje al 
op zijn achterpoten en sprong hij 
bijna in mijn armen. Dan 'gooide' 
ik hem op mijn schouder en werd 
er uitgebreid geknuffeld,  soms liep 
ik wel 10 minuten rond met Guus 
op mijn schouder. Afgelopen zo-
mer is hij tot mijn grote verdriet 

vlakbij in de Elzenstraat dood-
gereden. Gelukkig hebben lieve 
mensen zich om hem bekommerd 
en naar het asiel gebracht. Via zijn 
chip konden ze mij bereiken. Echt 
een groot gemis! Dat weet ieder-
een die huisdieren heeft. 

Guus zal ik nooit vergeten, maar ik 
heb nu wel twee nieuwe kattenlief-
des in huis: Bonny & Clyde. Zus en 
broer zijn half Main Coon, een heel 
groot, half langharig kattenras. En 

dat is vooral aan Clyde te zien, die 
is met zijn acht maanden al bijna 
zeven kilo! Twee prachtige tijger-
tjes zijn het en heel gezellig en lief. 
Ik heb ze als twee snoezige kittens 
van tien weken in huis gekregen en 
ik ben nog steeds zwaar verliefd op 
ze, ook al zijn ze nu groot en bal-
dadig en hangen ze aan mijn bank. 
Gelukkig niet in de nieuwe vitrage! 
De bank was toch al deels gesloopt 
door Guus.... 
Ik kan iedereen die twijfelt ab-
soluut aanbevelen om katten als 
huisdier te nemen, je wilt nooit 
meer zonder, echt! 

 I  X Fransje ter Doest
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Tweede marathon Tilburg 
doorkruist de Noordhoek
Een traditie ontstaat niet van vandaag op morgen. Maar de 
Tilburgse marathon is inmiddels meer dan een eendagsvlieg.  
Op 13 mei is de tweede editie van het hardloopfestijn en komt de 
route wederom door de Noordhoek. 

D66 blijft favoriet in de Bomenbuurt

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

Hoewel de democraten bijna 100 stemmen minder haalden dan 
in 2014 bleef op 21 maart D66 de favoriete partij in onze buurt.  
De grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen – Lijst Smolders 
– maakte ook in stembureau 3 (In De Boomtak) een grote sprong. 
GroenLinks steeg ook flink en was met 346 stemmen een goede derde. 

 I Chris Oomes

Opkomst 2014 2018

Totaal aantal stemmen 2181 2059

Geldig aantal stemmen 2165 2037

Al vele verkiezingen lang is stem-
bureau 3 in wijkcentrum In De 
Boomtak een van de drukst be-
zochte van Tilburg en ook op  
21 maart was het op piekmomen-
ten weer knap druk aan de Boom-
straat. Maar deze opkomstcijfers 
(in totaal 2059 geldige stemmen) 
zeggen niet alles over de opkomst 

Op Moederdag start vanaf 9.30 
uur de marathon op het Konings-
plein. 
De passage van de Noordhoek is 
dichtbij de finish. De route volgt 
het rode fietspad onder de Ring-
baan-West door, via Iepenpad, 

in onze wijk. De reden is dat iede-
re Tilburgse kiesgerechtigde kan 
stemmen op een stembureau naar 
keuze.  
Met Lijst Smolders en GroenLinks 
zijn de belangrijkste stijgers ge-
noemd in onze wijk. De overmij-
delijke verliezers zijn: D66, PvdA, 
CDA en SP.  

Beukenstraat over de Boomstraat 
richting centrum. Ook de halve 
marathon volgt deze route. 

 ĵ Alle informatie over routes,  
tijden en inschrijvingen staan op  
www.marathon-tilburg.nl.

Stemmen In de Boomtak 2014 2018

D66 491 397

SP 290 200

Lijst Smolders 203 364

VVD 195 217

CDA 211 168

PvdA 172 98

GroenLinks 287 346
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Wat voor kwartiermaker ben 
je? Wat is je achtergrond?
Ik ben een betrokken Tilburger én 
beeldend kunstenaar. Mijn droom 
is een mooiere wereld waar ieder-
een zich veilig voelt; verbonden 
met zichzelf, elkaar en de omge-
ving. Ik geloof dat de verandering 
van de samenleving vraagt om een 
verandering van de manier waarop 
we omgaan met die ruimte waar 
we samen in leven. Onze straten, 
buurten, steden en landschappen 
moeten worden vormgegeven met 
hart en ziel. Persoonlijk, verras-
send, betekenisvol en groen. 

Als beeldend kunstenaar met een 
achtergrond als landschapsont-
werper en grafisch vormgever 
zoek ik altijd naar manieren om 
zowel fun en fantasie als betekenis 
te communiceren in onze openba-
re ruimte. Ik leg de ziel van de plek 
met verschillende lagen in een uni-
versele beeldtaal vast, waardoor 
deze beleefbaar en begrijpelijk is 
voor elke voorbijganger, ongeacht 
achtergrond of taal. Juist in de 
openbare ruimte vind ik dat kunst 
toegankelijk en begrijpelijk moet 
zijn voor alle lagen in de samen-
leving. Je bereikt hier mensen die 
nooit naar een museum gaan. Ik 

zie dat als een kans en verantwoor-
delijkheid. 

Wat is precies je plan voor het 
spoorpark?
Mijn concept voor het park is 
kunstwerk De Rits. ‘Daar waar de 
stad wordt opengeritst verschijnt 
groen’. Een herkenbare, ogen-
schijnlijk eenvoudige maar ver-
vreemde vorm die zowel opent als 
verbindt, iets ontbloot en iets ver-
bergt, iets insluit en iets vrij maakt. 
Het is een uitnodiging het park te 
betreden, te ontdekken en te ver-
wonderen. Speels, tegendraads, 
robuust en verbindend, zoals de 
Tilburgers zelf.

Het is een subtiele verwijzing naar 
het textielverleden van Tilburg en 
het Bels lijntje; de spoorlijn naar 
Turnhout die hier 91 jaar in de 
spoorlijn Breda - Tilburg ‘geritst’ 
zat. Een rits op deze schaal wekt 
vervreemding en herkenning te-
gelijk. Een ontmoetingsplek en ori-
entatiepunt bij de entree van het 
park. Het kunstwerk markeert het 
momentum van weidsheid, De Rits 
scheidt verschillende verhardings-
soorten en vormt daardoor een 
duidelijk begin van een route die 
verleidt om het park te betreden. 

Marieke Vromans maakt met De Rits     een groot gebaar in het Spoorpark

Het wagentje van De Rits is een 
stoere, robuuste vorm met een 
speelse verfijning. Het zweeft als 
het ware net boven het plein. Dit 
geeft het iets luchtigs, alsof het zo 
in beweging komt. Het opent de 
stad, legt het park aan je voeten 
en je voelt de ruimte. De tanden 
van De Rits vormen zitelementen 
aan de rand van het waterplein en 
begeleiden je via één van de twee 
hoofdroutes door het park. Geen 
kunstwerk op een sokkel, maar 

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 8 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 
Marieke Vromans, beeldend kunstenaar.

een groter gebaar. Dit past bij Til-
burg en de Tilburgers. De uitvoe-
ring in brons-look is een knipoog 
naar het materiaalgebruik van de 
inrichtingselementen in het hele 
park; eenvoudige vormen en eer-
lijke materialen die verwijzen naar 
het industriële spoorverleden van 
het park. Voor mij persoonlijk is 
dit project een opstap om ook op 
andere locaties in Nederland en 
daarbuiten werk met impact te 
mogen maken. 
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Marieke Vromans maakt met De Rits     een groot gebaar in het Spoorpark

Hoe vind je ontwikkeling van 
het park tot nu toe gaan?
Vanaf het begin ben ik intensief 
betrokken geweest bij het ont-
werpproces van het park. Gedu-
rende dit ontwerpproces is De Rits 
wat verder het park ingeschoven 
en is het waterplein aan het kunst-
werk gekoppeld. Dit heeft invloed 
gehad op zowel de maatvoering 
van het kunstwerk als de vormge-

ving van het waterplein. Dit vind ik 
het bijzondere aan het traject van 
het Spoorpark. We zijn echt samen 
met de kwartiermakers en advi-
seurs bezig om het best mogelijke 
resultaat te bereiken. Dit vraagt 
veel flexibiliteit van iedereen. Het 
is een bijzonder vraagstuk en een 
complex geheel, maar we geloven 
er allemaal in en het werkt. Ik ben 
trots dat ik hier onderdeel van ben. 

De

Kwartiermakers

Deel 3
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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

Handwerkpuzzel De oplossing van de puzzel staat op pagina 14

Horizontaal
1.  textiel - 7 dagen - grote plant
2.  voorzetsel - fijn weefsel
3.  bezijden de waarheid - deel stiksel - voegwoord
4.  stof van geperste vezels
5.  glasgordijn - katoenen weefstel
6.  lof - dun weefsel - paardenkracht (afk)
7.  eek - sluiting (meervoud)
8.  begane grond (afk) - versieren met draad en naald
9.  eierschaal
10.  uitgedroofd - gaten dichten
11.  lengtemaat (meervoud) - maning tot stilte - tongveeg
12.  maand - heden - kluwen
13.  jongensnaam - dwarsdraad
14.  eetzaal - schoonmaakmiddel
15.  apenstaartje - kantwerk

Verticaal
1.  sokken repareren is niet toegestaan - moeder
2.  Engels telwoord - achterkant - gebakken ei
3.  dooreenvlechten - toeren maken
4.  extra klein
5.  opengewerkt sierweefsel maken - klaar
6.  overhoop - dwarshout - gebreid kledingstuk
7. voegwoord - bergplaats voor naaigerei
8.  gravure - Gedeputeerde Staten (afk) - spil
9.  jongensnaam - vlinderlarve
10.  eervolle vermelding (afk) - in orde - 24 uur
11.  naalden
12.  vuilcontainer - maanstand (afk) - @
13.  voorzetsel - te koop (afk) - toetje
14.  plaats in Gelderland - knock-out (afk)
15.  met schaar korter gemaakt - huurauto
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Dit jaar werd voor de laatste keer in wijkcentrum In De Boomtak 
gespeeld om de Mari van Poppeltrofee. Dit toernooi, dat voor de 
35e keer plaatsvond, is vernoemd naar de in 1990 overleden Mari 
van Poppel. De wisselbeker werd traditioneel door zijn vrouw Elly 
uitgereikt.

Laatste keer driebanden om 
de Mari van Poppel-trofee

Prijsuitreiking
Helaas is Elly in augustus vorig jaar 
overleden. Daarom werden de prij-
zen als afsluiting van dit memora-
bele toernooi ter nagedachtenis 
aan haar vader en moeder door 
hun dochter Peggy Geerts aan de 
finalisten uitgereikt. Onder belang-
stelling van alle spelers, partners en 
supporters kreeg de winnaar Ad 

Brenders zijn welverdiende beker 
overhandigd.

Nieuwe wisseltrofee
Het toernooi 2018 is dus voltooid. 
Na overleg met de besturen van 
de biljartclubs Boomstraat 81,  
Dinsdag avondclub In De Boomtak, 
Driebandentoernooi In De Boom-
tak en het bestuur van stichting In De Boomtak is afgesproken dat het 

toernooi in ieder geval doorgaat 
en dat er een nieuwe wisseltrofee 
gaat komen! Welke naam deze gaat 
krijgen zal in goed overleg worden 
bepaald. De details worden nog  
besproken.

 ĵ Het uitgebreide verslag van  
het toernooi lees je op  
www.stichtingnoordhoek.nl.

 X Tini van Poppel

 I Francis Huisman

Niet achter de geraniums.... maar wel achter de sanseveria’s!

Van links naar rechts Ad Brenders, Hans van Bladel, 
Peggy Geerts, Tini van Poppel en Ton Jongbloets.

Kilometers rennen voor KiKa
Ardie Gijsbers uit De Regenboogstraat is aan het trainen voor de 
marathon van New York. Dat is op zichzelf al een hele prestatie, 
maar in dit geval is het nog veel specialer. Ze loopt namelijk voor 
de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 

Goed doel
Na twee keer een marathon gelo-
pen te hebben in Eindhoven en Lei-
den wil Ardie nog één keer een ‘gro-
te’ marathon lopen. Maar dan wel 
voor een goed doel en om iets bij-
zonders te kunnen doen, het liefst 
iets voor kinderen. Haar nichtje 
van zeven heeft ongeneeslijke her-
senstamkanker en er is nog steeds 
geen medicijn om het te genezen. 
Omdat ze dit van zo dichtbij mee-
maakt was de keuze om voor KiKa 
te lopen snel gemaakt. Natuurlijk 

met de bedoeling om een zo hoog 
mogelijk bedrag in te zamelen voor 
onderzoek ter bestrijding en be-
handeling van kinderkanker.

Inzamelen geld
En dat gaat goed, Ardie is al ruim 
over de helft van het streefbedrag 
van 6000 euro. Dit geld heeft ze 
bij elkaar gekregen via donaties, 
rommelmarkten, winkelacties met 
knuffels, een statiegeldactie en 
zelfs met een theatervoorstelling 
voor kinderen. Nu is ze nog op 

zoek naar een basisschool die mee 
wil werken aan een sponsorloop. 

Trainen voor 4 november
En ondertussen gaat het trainen 
voor de marathon natuurlijk ook 
gewoon door, want het is wel een 
een enorme afstand. Maar dit kost 
haar geen moeite, want ze is erg 

gemotiveerd en doet het met heel 
haar hart! 4 november is de grote 
dag. Het zou geweldig zijn als Ardie 
door de Big Apple kan rennen met 
genoeg sponsorgeld op zak! 

 ĵ Wil je ook doneren? Dat kan via 
2018.runforkikamarathon.nl/ 
ardie-gijsbers.
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Ruim drie jaar geleden ben ik aan de Noordhoekring gaan wonen. 
Na een moeizame en roerige periode, nam ik als alleenstaande 
mijn intrek in een appartement. Ik woon aan een drukke weg, 
vlakbij de tsplitsing met de Spoorlaan. 

Even voorstellen... Eefje Otten, 
38 jaar, bewoonster uit de wijk 
én nieuw redactielid wijkkrant 

Ondanks de drukte heb ik me al-
tijd thuis gevoeld in de wijk. Wat 
mij opvalt, is dat het een actieve 
wijk is met veel sociale initiatieven 
en met onder meer een levendig 
wijkcentrum.
Regelmatig maak ik een wandeling 
door de mooie Bomenbuurt of 
het Dwaalgebied. Al dan niet met 
camera, want fotografie is één van 
mijn hobby’s. Onlangs heb ik daar-
bij In de Boomtak ‘ontdekt’ toen ik 
naar een repair café ging met een 
goede vriend. Terwijl wij genoten 
van een La Trappe nam Jos, één 
van de vrijwilligers, de kapotte Ne-
spresso onder handen. Met succes; 
na flink pezen lukte het Jos om de 
koffiemachine weer aan de praat 
te krijgen. De sfeer was gemoede-
lijk, vriend was blij met een weer 
werkende machine, we hadden 
een gezellige middag en gingen te-
vreden weer naar huis.

Zoals gezegd, heb ik een roerige 
tijd achter de rug. Zonder in detail 
te treden, kan ik zeggen dat ik het 
leven niet altijd gemakkelijk vond. 
Ik vond het lastig om een plek in 
de maatschappij te veroveren na 
het kwijtraken van mijn baan en 
het moeten afbreken van mijn stu-

die. In 2009 moest ik mijn studie 
aan de Hogeschool voor Journalis-
tiek staken wegens ziekte. Maar de 
liefde voor actualiteit en schrijven 
is altijd gebleven. Ik hoop dan ook 
nog vaker een bijdrage te kunnen 
leveren aan de wijkkrant. 

Mede dankzij initiatieven in de 
wijk (De Krachtcentrale, Quiet, 
In de Boomtak) krabbel ik in snel 
tempo weer op. Ik ben er zelf op 
uit moeten gaan en heb zelf con-
tacten moeten leggen. Maar die 
contacten waren warm en posi-
tief. Dankzij deze prettige ervarin-
gen ben ik mijn plek in de maat-
schappij én in de wijk aan het (her)
vinden. Ik volg sinds januari een 
traject bij De Krachtcentrale in 
de Boomstraat. Dit traject is erop 
gericht om te ontdekken wat ik nu 
eigenlijk wil en kán. 

Ook het schrijven van dit artikel is 
een aanzet tot een actievere bijdra-
ge in en aan Tilburg. Wat toch de 
mooiste stad van Brabant is! Bij de-
zen wil ik andere bewoners van de 
wijk uitnodigen hun verhaal te ver-
tellen. Ik denk dat het (beter) leren 
kennen van mensen in je wijk zorgt 
voor verbinding en solidariteit. 
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Dit is geen stoer, maar 'n waar gebeurd verhaal. Over mensen in 
deze wijk die misstanden aan de kaak durven stellen. Die tijd, lef 
en energie steken in ogenschijnlijk ‘onbegonnen werk’. Die andere 
buurtbewoners aanspreken, langs gaan, overleggen, bellen, mailen, 
appen, argumenten verzamelen en samen optrekken. Tegen een 
log bolwerk, de gemeente, die eerder tégen dan méé lijkt te 
werken. Een verhaal van een lange, moeizame weg langs regeltjes, 
wetjes en andere versperringen.  

Lange adem, lef & samen tegen wildgroei

Ongetwijfeld is het u opgevallen 
dat er in de Boomstraat en Pijn-
boomstraat flink gebouwd wordt. 
Maar ook dat er op verschillende 
ramen in die straten pamfletten 
hangen. Bewoners uiten daarmee 
hun ongenoegen over de wildgroei 
aan studiootjes voor studenten. 
Zeg maar gerust duiventillen. 

De ontwikkeling start 
eind 2014
Het hoekpand Boomstraat-Pijn-
boomstraat wordt aangekocht. In 
december krijgt de koper groen 
licht van de gemeente. Zijn plan-
nen, het pand om te toveren tot 
17 studiootjes en 5 kantoorpan-
den, worden goedgekeurd. Buurt-
bewoners dienen bezwaar in. Men 
vreest dat het studentenonder-
komens worden waarvan er in de 
wijk al genoeg zijn. Verder wijzen 
zij de gemeente op de geringe kwa-
liteit en hoge parkeerdruk.

7 april 2015
Het bezwaarschift wordt op alle 
punten afgewezen. De aannemer 
moet wel de douches uit de kan-
toorunits verwijderen. Dat is nooit 
gebeurd…Handhaving kijkt met 
ogen dicht. 

September 2015
Huurders nemen hun intrek. Ook 
de kantoorunits worden als stu-
diootjes verhuurd. Ambtenaren 
hebben niet gecontroleerd.

10 februari 2016
De aannemer dient een aanvraag 
in de kantoorunits te mogen om-
bouwen naar studiootjes. Kan-
toorunits die niet eens bestonden!

26 mei 2016
De gemeente geeft goedkeuring. 
Meneer de aannemer fopt de zaak. 
Bewoners hebben dit al eerder 
aangegeven, maar daar is niet naar 
geluisterd. 

23 augustus 2016
Opnieuw een hoorzitting i.v.m. 
bezwaar. Om de fraude en de par-
keerplaatsen onder de aandacht 
te brengen. Het gemeentelijk be-
sluit is wederom teleurstellend, 
met kromme beredeneringen. De 
aannemer wordt wel gesommeerd 
eindelijk de buitenkant netjes af te 
werken.

6 december 2017
De aannemer vraagt de gemeente 
of hij een extra etage op het hoek-
pand mag zetten! Verschrikkelijk 
voor de bewoners van de Berken-
flat, pal achter dit pand. Even ver-
derop in de straat is hij druk bezig 
met nog 30 andere duiventillen. 
Zich aan de afspraken houden is 
niet zijn sterkste punt. Zo zijn pas 
op 25 januari 2018 raamdorpels 
aangebracht. 

De buurt voelt zich moedeloos 
en in de steek gelaten door de 
gemeente. Gelukkig blijven enke-
le wijkbewoners doorzetten. Nu 
samen: wijkraad Noordhoek, be-

wonerscommissie Berkenflat en 
bewoners Boomstraat. Raadsle-
den worden benaderd. Er volgt 
spreektijd in de commissie Vesti-
gingsklimaat. Veel bewoners, jong 
en oud, zijn er die avond bij. Zij 
zijn getuige van een vurig pleidooi. 
Terecht volgt een goedkeurend 
applaus vanaf de publieke tribune. 
Zo wordt een aantal missers opge-
somd, maar vooral de gemeente 

uitgedaagd iets te doen. Die hand-
schoen is door de wethouder op-
genomen. Een eerste gesprek met 
bewoners was op 19 maart j.l.
Dit verhaal gaat over gewone men-
sen. Door hun zorg en betrokken-
heid bij ontwikkelingen in de wijk 
zijn ze ook weer bijzonder. En stie-
kem zijn we trots op ze! 

Een afvaardiging van de Bomenbuurt is in gesprek gegaan met wet-
houder Mario Jacobs om te kijken wat mogelijk is om de explosieve 
groei van éénkamerappartementen te stoppen. Het verslag van dit 
gesprek kun je teruglezen op www.stichtingnoordhoek.nl. 

Rubensplein 25 - 5025 ND Tilburg - 013 542 26 59
www.defietsgaragetilburg.nl

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

NIEUW

 X Koen van Dooren
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In De Boomtak huiskamer 
voor buurtbewoners
Wijkcentrum In De Boomtak aan de Boomstraat 81 bestaat, naast 
een aantal kleinere vertrekken, uit één centrale ontmoetingsruimte 
met bar en biljart, een professionele keuken en een terras dat 
natuurlijk vooral aantrekkelijk wordt bij warmer weer.

Huiskamer voor wijkbewoners 
en andere bezoekers 
In de grote ontmoetingsruimte zijn 
overdag allerlei dingen te doen. 
Iedereen kan binnenlopen voor 
een kopje koffie, om een krantje 
te lezen, even iemand te zien en 
te spreken, om te puzzelen of te 
biljarten. Bovendien worden er 
verschillende activiteiten gepland, 
waarbij het ontmoeten steeds 
voorop staat. De huiskamer biedt 
de ruimte om elkaar te treffen.

Zo zijn er wekelijks:
De wijkwandeling, elke 
dinsdag ochtend om half elf stipt. 
Er wordt dan een uurtje door de 
wijk gewandeld en aansluitend kan 

er een kopje koffie worden gedron-
ken met elkaar. Iedereen kan hierbij 
aansluiten en zich vrij voelen om te 
komen wanneer men wil.

Spelletjesmiddag op 
donderdagmiddag. 
Er worden gezelschapsspelletjes 
gespeeld met de bezoekers die 
daaraan mee willen doen. Er zijn 
verschillende spellen beschikbaar 
en met elkaar wordt bepaald welk 
spel er wordt gespeeld. Op deze 
middag is er steeds ondersteuning 
door twee vrijwilligers.

Handwerkmiddag op vrijdagmiddag. 
Iedereen is welkom om met zijn/
haar eigen handwerk bezig te zijn. Natuurlijk worden er onderling 

tips en adviezen uitgewisseld. Er 
zijn altijd voldoende dames aan-
wezig om u iets te leren op het ge-
bied van creatieve technieken.

Elke dag worden er legpuzzels ge-
maakt door verschillende bezoekers. 
Samen maken ze de ene na de an-
dere puzzel. 

Burenhulp
In een van de vorige wijkkranten 
stond een oproep voor vrijwilligers 
die bereid zouden zijn om bijvoor-
beeld af en toe mensen naar het 
ziekenhuis te rijden. Daarop is re-
actie gekomen en zijn er mensen 
uit de wijk op deze manier gehol-
pen. Sinds kort hebben wij ook 
contact met iemand die graag 
kleine klusjes wil doen bij mensen 
thuis. Dit zijn mooie voorbeelden 
van burenhulp, van elkaar op een 
andere manier ontmoeten en hel-
pen. Heeft u een klus die u niet zelf 
aankunt en u kent niemand die u 
daarbij zou kunnen helpen, dan 
kunt u bellen naar Rien van Breda. 
Hij is het middel- en verzamelpunt 
voor vraag en aanbod. Bij hem 
kunt u met een vraag, maar ook 
met uw aanbod terecht.

Enquête
Op woensdag 21 maart - de dag 
van de verkiezingen - is het wijk-
centrum zeer druk bezocht. 

Aan de bezoekers is toen gevraagd 
of zij bereid waren om deel te ne-
men aan een enquête. Deze ging 
over eenzaamheid en wat het wijk-
centrum In De Boomtak voor hen 
betekent. Veel mensen hebben 
aangegeven dat zij graag iets zou-
den willen betekenen voor andere 
wijkbewoners. Heeft u ideeën of 
wensen voor activiteiten in of rond 
het wijkcentrum, laat deze dan aan 
ons weten. Samen met u kunnen 
wij kijken wat er mogelijk is en 
wat er georganiseerd kan worden.  
Op die manier wil het wijkcentrum 
In De Boomtak zijn sociale betrok-
kenheid in de wijk niet alleen to-
nen, maar ook vergroten. Wij zijn 
ons duidelijk aan het oriënteren 
waar vraag en behoefte aan is, om 
op die manier een echte huiska-
mer van onze wijk te worden.

 ĵ Voor informatie en ideeën  
kunt u contact opnemen met  
Rien van Breda:  
06-42428199 of 013-5430920 of  
rienvanbreda@contourdetwern.nl.

 I Chris Oomes
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Groeten uit de Bomenbuurt, vroeger en nu

De begraafplaats aan de Bredaseweg. Beide foto’s zijn op precies 
dezelfde plek geschoten, Bredaseweg nr. 45, met precies 100 jaar 
tijdverschil. Wat is er in die tussenliggende tijd met de beelden 
van de begraafplaats gebeurd?

Deze begraafplaats is de oudste 
van Tilburg. Tussen 1811 en 1813 
aangelegd op bevel van de Franse 
Napoleontische wetgeving die be-
graafplaatsen buiten de bebouwde 
kom voorschreef. De begraafplaats 
bij de Heikese kerk (zichtbaar op 
de achtergrond) die daarvoor al 
eeuwenlang in gebruik was, vol-
deed niet meer.

Het karakteristieke hekwerk van 
de begraafplaats werd in 1887 ge-
plaatst, samen met de eerste hei-
ligenbeelden, twee apocalyptische 

engelen aan elke zijde van de toe-
gangspoort. Alle andere van de in 
totaal twintig beelden werden in 
de vijftien jaar daarna geplaatst 
met schenkingen van bemiddel-
de parochianen. In de jaren dertig 
werd de beeldengalerij voor het 
eerst bedreigd toen door de aanleg 
van de Noordhoekring drie beel-
den werden verplaatst. 

Halverwege de jaren zestig vielen 
nog eens zes beelden ten offer aan 
weguitbreiding, vijf belandden 
bij een sloper en één beeld werd 

aan een café-eigenaar verkocht. In 
1972 leek het er op dat alle over-
gebleven beelden ook zouden ver-
dwijnen, omdat de gemeente de 
Bredaseweg wilde verbreden. Zelfs 
verplaatsing van het hekwerk was 
geen optie voor de gemeenteraad 
van toen. Maar gelukkig werd on-
der leiding van Harry van den Ee-
renbeemt een actiecomité opge-
richt onder de naam: Heiligen gaan 
niet naar de hel. Het met religie en 
cultureel begane comité verhin-
derde de afbraak en bracht bijna 
alle eerder verwijderde beelden 
weer terug op deze heilige plek. In 
1975 stonden er 19 beelden weer 
op hun oorspronkelijke plek. Het 
laatste en 20ste beeld, de heilige 
Michaël, die aan de caféhouder 

was verkocht, werd in 1999 weer 
aan de galerij toegevoegd. 
Op de begraafplaats zijn onder an-
dere de graven te vinden van Ma-
rietje Kessels, Jos Cobbenhagen, 
grondlegger van de Universiteit 
van Tilburg en Jan de Pont, advo-
caat, zakenman en liefhebber van 
kunst. Met geld uit zijn nalaten-
schap is het museum De Pont voor 
moderne kunst gesticht.

Bronnen
Tilburg Wiki
wiki.regionaalarchieftilburg.nl/
Begraafplaats_Binnenstad

Wikipedia 
nl.wikipedia.org/wiki/ 
Begraafplaats_Binnenstad

 I Chris Oomes
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In 1978 werd het voormalige patronaatsgebouw in de Boomstraat 
omgevormd tot wijkgebouw en op 20 mei 1978 vond de feestelijke 
opening plaats van wat toen nog “Buurtcentrum de Noordhoek” 
heette. Tijdens deze opening werd voor het eerst de huidige naam 
‘In De Boomtak’ geopperd. De buurtbewoners waren terecht 
apetrots op hun nieuwe eigen ontmoetingsplaats. Grote groepen 
vrijwilligers hadden daar jaren voor gestreden.

In De Boomtak viert 
haar 40-jarig bestaan

En zo is het eigenlijk altijd gebleven. 
Door de jaren heen is er van alles 
gebeurd, maar het wijkcentrum 
wordt nog steeds gedragen door de 
vrijwilligers. Al spreken we nu niet 
meer van een Sentrumkommissie 
en heeft het stichtingsbestuur een 
veel langere naam gekregen. Dit 
jaar is die feestelijke opening pre-
cies 40 jaar geleden, alle reden om 
er nu ook een feestje van te maken.

Jubileumfeest
Op Tweede Pinksterdag 21 mei 
zal In De Boomtak bol staan van 
de activiteiten. Vrolijke muziek en 
ochtendgymnastiek om lekker los 
te komen. Maar ook de rest van de 
dag, tot een uur of zeven, is er van 
alles te doen. Van liveoptredens via 
stoelyoga tot pubquizzen. Door-
lopend vindt een actieve informa-
tiemarkt plaats, waarbij de diverse 
clubjes en verenigingen die bij ons 
een thuis hebben, zich presenteren. 
En die u misschien wel uitdagen 

om mee te doen. Ook aan de kinde-
ren is gedacht. Zo zal er die dag ge-
schminkt worden en zal er een bal-
lonnenclown rondlopen. We sluiten 
de dag af met een netwerkborrel 
voor iedereen die het wijkcentrum 
een warm hart toedraagt.

Opening nieuwe keuken
De bezoekers van In De Boomtak 
hebben de afgelopen tijd nogal wat 
hinder gehad van de verbouwingen 
in ons wijkcentrum, vooral in en om 
de keuken. Nu zijn de werkzaamhe-
den klaar en kan de nieuwe keuken 
in gebruik genomen worden. Dat 
komt dus mooi uit. Tijdens het 
jubileumfeest zal ook de keuken 
officieel geopend worden. Dubbel 
feest dus! Houd voor het volledige 
programma van het jubileumfeest 
onze facebookpagina en de posters 
in de gaten.

Geschiedenis
Wilt u meer weten over de ge-

schiedenis van ons wijkcentrum? 
Kijk dan in de wijkkrant van april 
1978. Daar vindt u ook het pro-
gramma van de feestelijke opening 
van 20 en 21 mei 1978. U vindt alle 
oude wijkkranten op de website  
deboomtak.nl.  

Tot slot nog een oproep:
We zouden het fijn vinden als zo-
veel mogelijk oud-medewerkers en 
voormalige vrijwilligers van In De 
Boomtak, samen met de huidige 
generatie betrokkenen, op 21 mei 
feest komen vieren. We hebben niet 
iedereen persoonlijk kunnen be-

reiken. Dus als u geen uitnodiging 
ontvangen hebt en toch uw sporen 
heeft achtergelaten in het wijk-
centrum, neem dan even contact 
met ons op: info@deboomtak.nl 
of 013-5430920. Of kom gewoon 
langs op 21 mei. Tot ziens!

PS En wilt u weten hoe de bezoe-
kers over In De Boomtak denken? 
Kijk dan nog maar eens héél goed 
naar het jubileum-logo!

Oplossing puzzel pagina 8

 I  X Francis Huisman 
Secretaris bestuur wijk-
centrum In De Boomtak
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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
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
13.00 - 16.00 Fietstocht (derde dinsdag van de maand)
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

Donderdag
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30  Computercursus
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, Ju Jitsu

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)

Vier het met ons mee!

PROGRAMMA 21 MEI (TWEEDE PINKSTERDAG)
10.00 - 11.00  Ochtendgym met Olga Commandeur
11.00 - 12.00  Uitrusten van de gym en gezellig buurten
12.00 - 15.00  Actieve markt (wat is er te doen bij In De Boomtak?)
13.00 - 15.00  Kom naar de ballonenclown of laat je schminken!
13.00 - 14.00  55 + met optreden Frenk4You
14.00 - 15.00  Optreden Berrie Kolmans 
15.00 - 16.00  Pubquiz met prijzen
16.00 - 17.30  Live In De Boomtak met optreden Trio Sabana
17.30 - 19.00  Netwerkborrel met opening nieuwe keuken

Gratisentree

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
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, Junior Jitsu
20.00 - 21.30  Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
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M. Gommers

MANUELE THERAPIE
ADEM- EN ONTSPANNINGSTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE
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