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Oude linde moet wijken

Van Vormenfabriek
naar Lariksplaats

‘Als we stoppen met begraven, 
zijn we geen begraafplaats meer’

9 10

 I Chris Oomes

88 jaar is hij geworden, maar op zeven juni was de grote 
lindeboom voor nummer 26 op het Lindeplein in minder dan 
drie uur geveld. Via een noodkapprocedure, omdat de veiligheid 
van de omwonenden niet langer gegarandeerd kon worden. Voor 
twee andere lindes wordt wel de normale procedure gevolgd 
met mogelijkheid tot bezwaar. De bewoners hebben een brief 
ontvangen over de kap van de drie Lindebomen.

Helder advies 
De gevelde boom was al een paar 
jaar een zorg voor de bewoners van 
het Lindeplein. Een zorg die ook 
al gedeeld was met de gemeente. 
Nadat op een windstille avond een 
tak afbrak van een andere linde en 
op een auto landde, nam het aan-
tal telefoontjes naar de gemeente 
flink toe. Deze ondernam actie en 
liet een onafhankelijke analyse uit-
voeren door Vermeulen boomad-
vies uit Zeeland.

De conclusie uit hun rapport was 
duidelijk: “Uit het onderzoek blijkt 
dat drie zilverlindes niet veilig en 
duurzaam kunnen worden behou-
den. De andere zilverlindes zijn voor-
alsnog wel veilig. Advies is direct 
kappen van één linde, binnenkort 
kappen van twee zilverlindes en 
snoeien van de overige zilverlindes.“ 
Daarnaast adviseren ze klimaatbe-
stendiger en duurzamer inrichten 
van de groeiplaatsen van de bomen. 
Onder andere door verwijdering van 
de harde ondergrond. Dan kunnen er 
ook op andere plaatsen weer planten 

groeien. De kap is uitgevoerd door 
boomrooierij Weijtmans b.v.

Aanpassingen ondergrond
De gemeente betreurt zelf ook het 
verlies van de drie bomen, maar ui-
teraard staat de veiligheid van de 
bewoners voorop. Tom Daelman 
van gemeente Tilburg verzekert de 
bewoners dat de lindes vervangen 
zullen worden door minstens drie 
nieuwe bomen. Dit kan echter enige 
tijd duren door de ondergrond van 
het Lindeplein. Het plein is dusdanig 
‘dichtgelegd’ dat het regenwater nau-
welijks de grond in kan. Daardoor zit 
het grondwater op maar liefst 2.20 
meter diep, komt er te weinig zuur-
stof in en groeit er bijna niets. Bij ie-
dere flinke regenbui lopen de straten 
vol, omdat het water niet weg kan. Er 
moet daarom eerst een plan komen 
om de ondergrond meer regendoor-
latend te maken. Hopelijk duurt het 
niet weer twee jaar voor het Linde-
plein een paar frisse nieuwe linde-
boompjes mag verwelkomen!

 X Fransje ter Doest

Vijfde Lindepleinmarkt trekt 
meer publiek en exploitanten

Dankzij levend water krijgt
het Spoorpark een uniek karakter

4 6
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Wijkkrant slaat vleugels uit
Al 43 jaar verschijnt wijkkrant De Noordhoek in de Bomenbuurt 
en vanaf dit nummer ook er buiten. De bewoners van het westelijk 
deel van het centrum krijgen deze krant ook in hun brievenbus. 
Hiermee passeert de wijkkrant de oplage van 5000 stuks. 

Al geruime tijd krijgen de bewoners 
van de westkant van het centrum 
geen wijkkrant. Tegelijkertijd blijkt 
er behoefte aan nieuws uit de direc-
te leefomgeving. Bovendien trekt 
wijkcentrum In De Boomtak ook 

steeds meer bezoekers van buiten 
de wijk. Daarom heeft stichting De 
Noordhoek, die de krant formeel 
uitgeeft, besloten om de vleugels uit 
te slaan. Het gaat in totaal om 700 
extra adressen.

Voorzitter Jan Goossens: ‘Wij zijn 
in gesprek gegaan met de bewo-
nersorganisatie in het centrum en 
daar stond men open voor een sa-
menwerking. Wij willen ook meer 
nieuws en andere artikelen uit ‘onze’ 
kant van het centrum gaan brengen 
in de krant. En tegelijkertijd ook een 
podium bieden voor ondernemers 
in bijvoorbeeld het Dwaalgebied. 
Gevoelsmatig is de Noordhoekring 
amper een grens.’

Al geruime tijd maakt een groep 
volledig zelfstandig opererende 
vrijwilligers de wijkkrant. Ook fi-
nancieel houdt de krant de eigen 
broek op. Daarom is de keuze voor 
een uitbreiding relatief eenvoudig 
te maken. De redactie zal voortaan 
aandacht gaan besteden aan on-
derwerpen die ook de lezers in het 
centrum interesseren. 

Hart van Brabantlaan
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Deze krant is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek. 

Contact
  wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 
  www.stichtingnoordhoek.nl

  wijkkrantdenoordhoek 
  @Wijk_Noordhoek

Redactie
Annelies Schipper, Wil Verheggen,  
Jan Goossens, Lida Bos, Frank Vermeulen, 
Clemens Audenaerd, Kevin Hordijk,  
Eefje Otten, Fransje ter Doest

Oplage
5.000 stuks

Druk
Drukkerij E.M. de Jong

Beeld
Lida Bos en Chris Oomes

Vormgeving
Ontwerpstudio Karel & Linda

Advertentieverkoop
Geert Seebregts 

Advertentieopmaak 
Hans van Welbergen

Websitebeheer
Monique van Liempd

Adverteren in de krant?
Neem contact op met 
geert.seebregts@telfort.nl

Draag bij aan je wijkkrant! 
Vind je het leuk af en toe een stukje te schrijven? Heb je een goed idee dat je 
met je wijkgenoten wil delen? Stuur het naar wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te wijzigen, in te korten of niet te 
plaatsen. Inzending geeft de redactie het recht het artikel of de foto in gedrukte vorm uit te  
geven in de wijkkrant De Noordhoek en/of op de website www.stichtingnoordhoek.nl.

Uitbreiding 
verspreidingsgebied
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“In de eerste plaats samen, in de tweede plaats eten.” Deze 
uitspraak van chefkok Gino Capone dekt de lading van de avond 
prima. Het is dinsdagavond half 6 en In De Boomtak zit vol met 
gezellig kletsende en smullende mensen. Ik hoor alleen maar 
tevreden geluiden over de kwaliteit van het eten en de sfeer van 
de avond. Gino heet iedereen welkom en vertelt wat er op het 
menu staat. De vrijwilligers krijgen een enthousiast applaus en 
dan kunnen de voorgerechten doorkomen.

Laat de gerechten maar doorkomen

Genieten van een betaalbare, 
gezonde warme maaltijd
Sinds Resto-013 de catering op zich 
heeft genomen wordt er een com-
plete maaltijd gekookt met verse 
ingrediënten en met weinig zout. 
Maar liefst drie gangen voor 4 of 
7 euro, afhankelijk of je aanschuift 
vanuit de Meedoenregeling of ge-
woon omdat je samen wilt eten. 
Zo tref ik een groepje vrienden die 
geregeld samen eten voor de ge-
zelligheid en in In De Boomtak te-
recht zijn gekomen omdat een van 
hen vrijwilliger is in ons buurthuis. 
Ze vinden het eten lekker en geven 
graag complimenten aan de koks! 
En zeker ook aan de grote groep 
vrijwilligers die de hele middag in 
de keuken staan en vanavond ook 
bedienen, afruimen en afwassen. 
Een hele klus waar veel waardering 
voor is van hun ‘klanten’.

Gezellige ambiance voor 
circa 45 gasten
De vrijwilligers vinden het zelf ook 
leuk om te doen en hebben een 
hele gezellige groep samen die 
voelt als familie. Ook voor hen be-
tekent het dat ze nieuwe vrienden 
maken en een leuk uitje hebben.
Want dat is voor andere mensen 
die ik spreek ook de belangrijkste 
reden om te komen eten in In De 
Boomtak, de gezelligheid, nieuwe 
mensen leren kennen en vriend-
schappen maken, lekker eten én 
een keer niet koken, ook wel fijn! 

Met die nieuwe vrienden worden 
dan weer andere leuke dingen on-
dernomen, zoals de spelletjesmid-
dagen of de wijkwandelingen die 
door het Sociaal Centrum worden 
georganiseerd. Of yoga, dansen of 
pubquizen. Van harte welkom

Veel mensen komen iedere week 
en gaan ook nog samen op andere 
locaties eten waar Rest-013 kookt.
En die mensen nemen weer ande-
ren mee, dus het zit zo vol! Helaas 
zijn er iedere keer plaatsen te kort, 
dus op tijd opgeven als u ook een 
keer wilt aanschuiven. Met gerech-
ten zoals verse salade met vis, lasag-
ne, kipgehaktballen, verse boontjes, 
kippendijtjes, verse bavarois, verse 
groentesoep, is het ook niet vreemd 
dat het telkens zo druk is.

De gemeente subsidieert Res-
to-013, maar om de begroting rond 
te krijgen zijn er wel meer inkom-
sten nodig, dus donaties zijn van 
harte welkom! Op die manier kan 
Resto-013 hopelijk doorgaan met 
koken na de drie maanden die nu 
voorlopig op de agenda staan.

Conclusie van de avond: keigezel-
lig, lekker eten en applaus voor de 
vrijwilligers en chefkok Gino!

 X  Fransje ter Doest

 I Chris Oomes
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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

Onder de stralende zon waren op het Lindeplein op zondag  
10 juni vrijwel alleen tevreden gezichten te zien. De grote menigte 
liet het met name ’s middags een beetje afweten, daarvoor was 
het misschien wel te mooi weer. De meeste verkopers deden 
’s morgens goede zaken. Vele overbodige spullen uit schuren, 
kelders en zolders van de Bomenbuurt verwisselden voor een paar 
centen van eigenaar.

Vijfde Lindepleinmarkt trekt 
meer publiek en exploitanten

Nog nooit waren alle 45 kramen 
en 10 (kinder)grondplaatsen zo 
snel uitverkocht als voor deze 
jubileum editie van de Lindeplein-
markt. Voor de koopjesjagers was 
er dan ook voldoende keus en bij 
de ijscoman en schminckstand 
stond zo nu en dan een flinke rij.

Even dreigde één van de kolossa-
le lindebomen, waaraan het plein 
zijn naam te danken heeft, roet in 
het eten te gooien. Door de slech-
te conditie van deze boom op een 
van de hoeken van het plein kon 
dit gevaarlijke situaties opleveren. 
Gelukkig was de donderdag ervoor 
voor noodkap gekozen, waardoor 
niets meer de succesvolle editie 
van de rommelmarkt voor en door 
de wijk in de weg kon staan.

Vanaf negen uur was het een druk-
te van belang en was het een ko-
men en gaan van kraamhouders 
die uit alle hoeken en gaten kar-
retjes, kruiwagens en dozen met 
koopwaar uit kwamen stallen. 
Vele buurtbewoners doen al voor 
het vijfde jaar mee en hadden ge-

hoor gegeven aan de oproep van 
de organisatie (die overigens ook 
uit wijkbewoners bestaat) om hun 
kraam feestelijk uit te dossen voor 
het eerste jubileum. De mooist 
versierde kraam heeft hiervoor 
nog een prijs gekregen.

Tot grote parkeerproblemen heeft 
het niet geleid en ook de aanwe-
zige EHBO hoefde nauwelijks in 
actie te komen. Het organiseren-
de comité, bestaande uit Oulli de 
Kort, Rene Terloo, Pien Danen en 
Mech Nieuwkamp, kijkt terug op 
een zeer geslaagde en feestelijke 
versie van de Lindepleinmarkt en 
zijn zeker van plan volgend jaar 
weer deze gezellige markt te hou-
den.

De foto’s geven een mooi sfeer-
beeld van de zonovergoten jubile-
umeditie. 

 X Hans van Welbergen 

 I Hans Middendorp,  
Ingrid de Kort en  
Linda van de Kerkhof
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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

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

Meer info? karelenlinda.nl

Onze wijk kent zes rijksmonumenten, daar is in het verleden 
in de wijkkrant aandacht aan besteed. Het mag bekend zijn 
dat de verspreiding van wijkkrant De Noordhoek is uitgebreid: 
Centrum-West is erbij gekomen. Dat betreft het gebied tussen 
Spoorlaan en Tuinstraat. Monumentaal gezien is het een 
interessant gebied, het heeft maar liefst 22 rijksmonumenten!  
De moeite waard om daar eens naar te kijken.

Villa de Vier Jaargetijden is 
een parel aan de Noordstraat 

Allereerst valt de keuze op Vil-
la de Vier Jaargetijden. Het is een 
opvallend grote, mooie, alleen-
staande villa op de vijfsprong Fa-
briekstraat, Utrechtsestraat en de 
Noordstraat. Het is een prachtig 
rijksmonument, gebouwd in 1873 
in opdracht van Louis Pollet. Het is 
gebouwd in de zogenaamde eclec-
tische stijl, waarbij elementen van 
verschillende stijlen of stromingen 
uit het verleden worden gecom-
bineerd. In de architectuur wordt 
ook de term 'historisme' gebruikt 
voor een richting begin 19e-eeuw, 
waarbij men probeerde oude 
bouwstijlen te kopiëren. Een eclec-
tisch bouwwerk heeft kenmerken 
uit verschillende neoklassieke stij-
len in zich, die zijn gecombineerd 
tot een nieuw geheel.

Het rijksmonument wordt in het 
rijksmonumentenregister als volgt 
beschreven: “Gepleisterd herenhuis 
in de eclectische trant van het der-
de kwart der 19e eeuw. Voorgevel 
met houten kroonlijst met voluut-

consoles en vensters met korfbogi-
ge gesloten omlijstingen. De verdie-
pingsvensters hebben kuiven van 
bladwerk. Dubbele deur met pa-
nelen en snijwerk. Interieurs uit de 
bouwtijd. Aan de achterzijde van 
het huis twee vooruitspringende la-
gere zijvleugels onder schilddaken. 
Het door deze vleugels en de ach-
tergevel van het huis omsloten bin-
nenplaatsje wordt aan de tuinzijde 
afgesloten door een ijzeren sierhek. 
Tuinaanleg voor en achter het huis”.

Zoals eerder is gemeld is de vil-
la gebouwd door Louis Pollet, de 
grootvader van Pierre Pollet uit 
Tourcoing, die met zijn gezin als 
politiek vluchteling van Frankrijk 
naar Nederland kwam. De zoon 
van Pierre, Guillaume, heeft een 
fabrikantenwoning laten bouwen 
in de Noordstraat (79C). Zijn wol-
lenstoffenfabriek lag daarachter. 
Pollet en Zonen vervaardigden ge-
keperde, schuinsgeweven stoffen, 
tweeds en andere weefsels voor 
overjassen. Tevens dikke wollen 

stoffen als duffel- en baaiweefsel, 
maar ook flanel en fijne wollen 
stoffen. De Fabriekstraat heeft zijn 
naam te danken aan deze fabriek. 
De voorkant van de fabriek lag aan 
de Noordhoekring, waar nu de 
brandweerkazerne is.

In 1987 wordt de villa in gebruik 
genomen als Stadsbrasserie, waar 
u van harte welkom bent voor 
een lunch of diner, bereid met 
verse producten van het seizoen. 
De brasserie is ingericht in laat 

19e-eeuwse stijl en gedecoreerd 
met ornamenten uit het leven van 
de vroegere bewoners: de familie 
Pollet. Een kleine viool en een inge-
lijst kinderjurkje aan de wand van 
de Stadsbrasserie zijn bijzondere 
verwijzingen naar het leven van de 
Pollets in de villa. Je kunt je daar la-
ten onderdompelen in het verleden 
en genieten van een lunch of diner 
op een unieke locatie in Tilburg. Of 
trouwen, dat kan ook.

 X Wil Verheggen

 I Han van den Berg
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Wat voor kwartiermaker  
ben je?
In 2013 heb ik mijn droom voor 
Levend Water in de stad beschre-
ven in het dromenboek voor de 
koning. Om die droom waar te 
maken heeft zich een netwerk ge-
vormd van experts op het gebied 
van water. Er waren begin vorige 
eeuw 35 beken in Tilburg, waaron-
der de Bedbuer of Buerde die door 
het Spoorpark liep. We hebben 
onderzocht waar het water nu is 
gebleven én we hebben de kansen 
onderzocht waar er weer water 
zou kunnen stromen: levend water 
voor een levende stad. Eén van de 
kansen was in het Spoorpark. Die 
kans heb ik opgepakt en mijn plan 
hiervoor ingediend. 

Ik ben erg blij dat ik de kans heb 
gekregen om samen met de ande-
re kwartiermakers vorm te geven 
aan het Spoorpark. Buiten mijn 
kinderen om is dit het project dat 
ik met de meeste toewijding heb 
gedaan tot nu toe in mijn leven.

Wat is precies je plan voor het 
Spoorpark?
We willen water terugbrengen op 
deze plek in de stad met het idee 
van Levend Water. Dit betekent 
schoon en stromend water. Een 

watersysteem dat bestaat uit een 
waterplein met 25 opborrelende 
bronnetjes en een ondiepe speel-
beek. Daarnaast komt er een grote 
vijver en een groene vallei. We leg-
gen ook een moerasfilter aan, die 
het water in de speelbeek zuivert. 
Het geheel wordt beplant met 
over- en waterbeplanting. Tenslot-
te komen er voorzieningen voor 
educatieve bijeenkomsten, bijeen-
komsten van het kennisnetwerk en 
een waterloket. 

Wat gaan jullie bijdragen aan 
het park?
Door water toe te voegen aan het 
park, krijgt het hele park een ander 
karakter. Je kunt langs het water 
wandelen, wegdromen, verkoeling 
zoeken, tot rust komen, met water 
spelen. Ook de beplanting en de 
insecten en dieren in het park heb-
ben water nodig. 

Het watersysteem in het park is zo 
ingericht dat het in korte tijd ruim 
2000 kuub regenwater uit stad en 
park kan opvangen en bergen in 
de groene vallei en vijver. Het wa-
terniveau stijgt dan tot 70 cm. Na 
een flinke regenbui kan het water 
langzaam infiltreren in de droge, 
zandige oevers. Hierdoor wordt 
de riolering minder belast en komt 

het water ten goede aan de natuur. 
Daarmee houden we rekening met 
de klimaatverandering.

En wat voor de direct 
omwonenden?
De buurtbewoners krijgen een 
heel mooi park. De aanwezigheid 
van het water draagt daar zeker 
aan bij. De samenwerking met de 
andere kwartiermakers, adviseurs 
en professionals heb ik de afgelo-
pen jaren als heel prettig en uiterst 
effectief ervaren. Ik merk gaan-
deweg dat ik altijd zo wil werken. 
Daarom heb ik deze manier van 
participatief samenwerken vanuit 
verschillende disciplines ook over-

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 Levend 
Water, het initiatief van kwartiermaker Lucy Bathgate.

genomen op mijn werk. Ik werk 
bij de gemeente Tilburg. Op dit 
moment ben ik kwaliteitsadviseur 
voor het verbeteren van subsidies. 

Hoe vind je ontwikkeling van 
het park tot nu toe gaan?
Het wordt geleidelijk zichtbaar 
hoe het park eruit gaat zien. Ik 
ga regelmatig kijken en ervaar nu 
al de rust die er van uitgaat. Het 
wordt zoals we het samen bedacht 
hebben. Dat is bijzonder om mee 
te maken. Het geeft me een vredig 
en voldaan gevoel.

Door het kwartiermakersoverleg, 
waar ook wijkvertegenwoordigers 

Dankzij levend water krijgt het   Spoorpark een uniek karakter 
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Dankzij levend water krijgt het   Spoorpark een uniek karakter 

bij aanwezig zijn, blijven we op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Tij-
dens het Bouwcafé delen we die 
ook met geïnteresseerden uit de 
stad.

Hoe ziet het park er over vijf 
jaar uit? Wat is je droom?
Het is Tweede Paasdag 2023 en ik 
wandel door het Spoorpark. Het is 
precies tien jaar geleden dat ik voor 
het eerst op het terrein kwam. Het 
is een grote groene long, waar de 
stad kan ademen met volop ruim-
te voor sport en ontspanning. Het 
is een fijne plek waar ik graag kom. 
Levendig en rustgevend. Vanaf 
de ingang aan de stadskant loop 
ik het park in, via de Rits en het 
waterplein. Daar spelen kinderen 
tussen de opborrelende bronne-
tjes. Vanuit hier heb je een prach-
tig overzicht over het park en de 
zonnige hellingen waarachter je 
de trein zachtjes langs hoort glij-
den. Het pad volgt de speelbeek. 

Vogels hippen even aan de kant, 
maar zijn ons wel gewend. Het is 
ook hún park. Het park is vol met 
kleine dieren en insecten. Langs 
de beek loop ik naar de vijver. Ik 
steek over via de kleine houten 
brug, richting T-huis. Het heeft net 
geregend. Een flinke bui die vanuit 
de stad via de groene vallei in de 
vijver is gestroomd. Ik ga zitten op 
het terras en bestel een kop thee. 
De bloesembomen geuren. Na een 
tijdje loop ik via de tuinen, waar 
het stil is, naar het Urban Sports 
gebied. Ik blijf een tijdje kijken 
naar de geconcentreerde bewegin-
gen van de skaters en fietsers. Dan 
volg ik de boulevard en loop over 
de brug over de groene vallei. Ik sta 
stil bij de beek en zie kleine vissen 
tussen de waterplanten schieten. 
De planten buigen en dansen met 
de zachte stroom mee. Het water 
schittert terwijl ik voorover buig 
en mijn vingers laat spelen met het 
spiegelbeeld van mijn glimlach.

De

Kwartiermakers

Deel 4
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WIJKNIEUWS  Berichten van de gemeente 

 
Contact met de gemeente 

Robert Hornikx (wijkregisseur) (013) 542 87 41 | robert.hornikx@tilburg.nl 
Claudia van Dongen (omgevingsmananger) (013) 542 90 44 | 
claudia.van.dongen@tilburg.nl

De Wijktoets
Iedere twee jaar voert de gemeente de Wijktoets uit. Dit onderzoek 
geeft een beeld van de Tilburgse wijken en buurten op het gebied 
van onder andere wonen, leefbaarheid en veiligheid. 

Op basis van de resultaten van de Wijktoets bepalen de gemeente, 
de politie, ContourdeTwern en de Tilburgse woningcorporaties (TBV 
Wonen, Tiwos, WonenBreburg en ‘t Heem) welke wijken extra aan-
dacht nodig hebben. Deze wijken worden door het college benoemd 
als focus- en aandachtswijken. 

Noordhoek
Uit de Wijktoets blijkt dat bewoners van de wijk Noordhoek over het 
algemeen tevreden zijn over de ontwikkeling van hun wijk. 
Bewoners wonen graag in Noordhoek en voelen zich er veilig. 

Fysiek
Bewoners van Noordhoek ervaren vooral overlast van verkeer en par-
keergedrag. Ook vinden veel deelnemers aan het onderzoek dat er 
te weinig speelvoorzieningen zijn. De beschikbare openbare ruimte 
is beperkt in Noordhoek. In het begin van dit jaar heeft de gemeente 
betaald parkeren ingevoerd om de parkeerdruk in de wijk te vermin-
deren. De eerste evaluatie is in het najaar. 

Sociaal 
In de sociale cijfers zien we een hoog aandeel armoedehuishoudens 
rond het Van Gend & Loosterrein. Er wonen hier veel 80-plussers, 
mensen met bijstandsuitkeringen en WMO gebruikers. Bewoners 
geven aan zich minder gezond te voelen en niet zo goed te weten 
waar ze terecht kunnen met problemen. De prettige omgang tussen 
bewoners met verschillende etnische afkomst scoort in deze buurt 
lager dan het stedelijk gemiddelde. 

In de Bomenbuurt Oost (tegen de Noordhoekring) zien we iets meer 
armoedehuishoudens en bijstandsuitkeringen dan gemiddeld in de 
stad. Ook hier wonen meer 80-plussers en ligt het WMO gebruik 
hoger. Het hoge aandeel armoedehuishoudens in sommige delen 
van Noordhoek is voor wijkraad, de gemeente en ContourdeTwern 
aanleiding om samen te bekijken wat hieraan gedaan kan worden. 

Veiligheid
De veiligheid in Noordhoek wordt positief tot zeer positief 
beoordeeld in de Bomenbuurt West, Midden en Oost (de buurten tussen 
de Ringbaan en Noordhoekring). In de buurt Van Gend & Loosterrein 
voelen bewoners zich (met name 's avonds) onveiliger. In deze buurt zijn 
ook meer aangiften van sociale onveiligheid en zogenoemde vermogens-
delicten, zoals diefstal of fraude. 

Samengevat
Alle cijfers van de Wijktoets bij elkaar genomen, scoort de wijk Noord-
hoek op de dimensies sociaal en veiligheid positief ten opzichte van het 
Tilburgs gemiddelde. 
Alleen op het fysieke vlak scoort de buurt Van Gend & Loosterrein nega-
tief. Dit heeft vooral te maken met de parkeer- en verkeersoverlast. 
Noordhoek is voor de meeste bewoners een fijne wijk. 

Meer weten?
Op www.lemontilburg.nl staan rapportcijfers die bewoners aan hun eigen 
buurt geven. Als u op www.tilburg.nl zoekt op 'Wijktoets' vindt u alle 
cijfers over uw buurt en de rest van Tilburg. Daar kunt u ook lezen welke 
wijken het college aanwijst als focus- of aandachtswijk. 

Pas op voor 'babbeltrucs' 
In Tilburg worden inwoners regel-
matig slachtoffer van babbeltrucs. 
Onbekenden bellen aan en gebrui-
ken een smoes om binnen te komen 
en spullen te stelen. Mocht zoiets 
gebeuren, bel dan zo snel mogelijk de 
politie via 0900 8844. 

Tips: 
• Kijk wie er heeft aangebeld voor 

u de deur opendoet. De deur op 
een kier openen kan ook, met een 
deurketting of een kierstandhou-
der. Laat nooit onbekenden binnen, ook niet als ze betrouwbaar en 
onschuldig ogen.

• Als u binnen iets wilt pakken, bijvoorbeeld voor een  
collecte, laat mensen dan buiten staan en doe de deur dicht. Loop 
niet met iemand mee naar buiten. Geef nooit een pinpas of pin-
code af en betaal niet voor pakjes die u niet besteld heeft. 

• Dieven doen zich soms voor als meteropnemer of  
reparateur. Maar 'echte' meteropnemers komen nooit onaangekon-
digd langs. Daarnaast dragen zij een uniform met logo, hebben ze 
een legitimatiebewijs bij zich (vraag hiernaar) en komen ze met een 
bedrijfsauto.



Dat de Bomenbuurt er een flink aantal woningen bij krijgt is niemand ontgaan. Circa 130 woningen levert het bouwproject Vormenrijk 
op. Maar hoe gaat de omgeving van de voormalige Vormenfabriek heten? Zoals wel vaker biedt internet uitkomst: daar staan de huizen 
aan de Lariksplaats – de nieuwe naam – al geruime tijd te koop en te huur. 

Van Vormenfabriek naar Lariksplaats

Uiteindelijk bepaalt de gemeente 
hoe een nieuwe straat gaat heten 
en daarbij wordt ze geadviseerd 
door een speciale commissie. Waar-

schijnlijk is het grote bomenboek 
erbij gehaald op het gemeentehuis 
om een passende naam voor de 
nieuwbouw tussen Elzenstraat, Sint 

Ceciliastraat, Hart van Brabantlaan 
en Populierstraat te bepalen. En de 
keuze is dus gevallen op de lariks. 
Voor de bomenliefhebber: de lariks 

 I Jeffrey Neeteson

Onder het motto ‘beter een goede buur dan... ‘ start de wijkkrant 
een nieuwe rubriek waarin wijkgenoten diensten en dingen aan 
elkaar kunnen aanbieden.

Oproep: Diensten en Dingen in de wijk

Bent u een handige klusser, een kei 
achter de naaimachine, een com-
puter wizkid, een toegewijde
(huisdieren) oppasser, dol op 
tuinieren... Of heeft u een verza-
meling die u aan een ander gunt, 
een meubelstuk dat weg mag, een 
bladblazer waar u niets meer mee 
doet...
Bijna iedereen kan of heeft wel iets 
waar een ander wat aan heeft. Bied 
het aan in deze rubriek en kom tot 
een koop of ruil van diensten en 
dingen vlak om de hoek.
Uiteraard kunt u ook vragen om 
iets dat u zoekt of nodig heeft en 
misschien wel meteen iets aanbie-

den in ruil daarvoor. Niet iets dat 
snel weg moet of moet gebeuren 
want we verschijnen natuurlijk 
niet wekelijks.
We weten niet hoeveel inzendin-
gen er zullen komen, dus wellicht 
kunnen we niet alles plaatsen, 
maar dat proberen we natuurlijk 
wel. Houd uw oproep/aanbod 
graag kort en duidelijk zodat we 
zoveel mogelijk kunnen plaatsen. 

 ĵ Stuur het naar: Diensten & Dingen 
Redactie De Noordhoek 
Boomstraat 81, 5038 GP Tilburg 

 ĵ Of stuur een e-mail naar  
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Illustratie: Lida Bos
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is een coniferensoort die algemeen 
voorkomt in West-Europa. Hij kan 
15 tot 30 meter hoog worden en le-
vert sterk, duurzaam hout. 
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Helma Horvers is sinds 1994 de persoon die Begraafplaats ’t Heike 
voor iedereen toegankelijk houdt en zich met hart en ziel inzet 
voor deze speciale laatste rustplek in onze Bomenbuurt. ‘Zelf 
noem ik me een begrafeniscoördinator en beheerder. Ik organiseer 
begrafenissen, zoek uit waar iemand kan liggen, in liggelden en 
houd de algehele administratie van deze mooie plek bij.’

‘Als we stoppen met begraven,      
zijn we geen begraafplaats meer’

Zelf vindt ze het terugkijkend ook 
een bijzonder beroep waar ze jaren 
geleden ingerold is: ‘Vanaf 1978 
nam ik al veel diakonale en lithur-
gische taken op me in de kerk. Op 
een gegeven moment bouwt zich 
dat op en kijk je er ook niet meer zo 
vreemd tegenaan als er opeens be-
grafenisverzoeken bijkomen. Dat  
wil niet zeggen dat ik het in het 
begin niet allemaal erg spannend 
vond: je werkt toch samen met 
mensen die aan het rouwen zijn.’ 

‘Tegelijkertijd kwam ik erachter 
dat ik in mijn rol ook écht iets kan 
betekenen voor nabestaanden. Zo 
help ik altijd mee met het zoeken 
naar een geschikte laatste rust-
plaats. Ondanks al het verdriet 
gaan nabestaanden dan toch vaak 
met een glimlach naar huis, omdat 
ze weten dat ze een goede en pas-
sende plek gevonden hebben. En 
ik vind het dan fijn dat ik voor die 
mensen iets kan betekenen. Het 

geeft veel voldoening.’
Wie goed oplet ziet dat de Heike-
se Kerk en de begraafplaats aan 
de Bredaseweg bij elkaar horen 
vanwege dezelfde soort witte hei-
lige beelden die op beide plekken 
staan. Maar waarom zit er toch 
zoveel afstand tussen de kerk en 
de begraafplaats? ‘Vroeger werden 
mensen begraven rondom de kerk, 
dan spreekt men trouwens ook 
van een kerkhof. In de tijd van de 
Napoleontische bezetting (1795-
1813) werd dit gebruik aan ban-
den gelegd. Begrafenissen moch-
ten sindsdien alleen op een plek 
buiten de stad uitgevoerd worden. 
En de Bredaseweg lag destijds nét 
buiten de stad, dus werd deze lo-
catie gekozen.’

Welke trends spelen er?
De belangrijkste ontwikkeling die 
men op begraafplaats ’t Heike 
merkt is dat steeds meer mensen 
kiezen voor een crematie in plaats 

van een begrafenis. Daarvoor is 
overigens ook plek op de begraaf-
plaats, waar dan de urn wordt 
begraven. Want zoals de begrafe-
niscoördinator zelf zegt: ‘Als we 
stoppen met begraven, zijn we 
geen begraafplaats meer.’

‘Daarnaast zie je de trends op 
het gebied van graven door de 
jaren heen. Er is altijd een bepaal-
de steen of uitsnede populair en 
daar zie je dan opeens een groot 
aantal voorbeelden van terug. 
Dat hoort ook bij de charme van 
deze begraafplaats. Ik zet me er 
ook voor in om van elke stijl een 
aantal graven te behouden, zodat 
ook dit historisch religieus erfgoed 
behouden blijft. Het maakt deze 
begraafplaats ook heel divers. Dat 
komt omdat we bijna geen eisen 
stellen waaraan een graf moet vol-
doen. Daardoor is er veel keus om 
de eigenschappen van de overle-
dene recht aan te doen en is er ook 
veel diversiteit.’

Iedereen is welkom
Horvers vindt het belangrijk om 
aandacht te vragen voor de be-
graafplaats. Want niet alleen is het 
een oase van rust en een mooie 

plek voor bezinning, er zijn ook 
nog genoeg plekken vrij om zelf 
begraven te worden: ‘Hoewel het 
van oorsprong een katholieke be-
graafplaats is, is dat door de jaren 
veranderd en verwelkomen we 
tegenwoordig iedereen. Een goede 
begraafplaats is een afspiegeling 
van de stad. Onze stad is heel di-
vers, dan vind ik ook dat de be-
graafplaats dat ook moet zijn.’

‘Mensen van alle rangen en stan-
den liggen hier begraven. Van 
burgemeesters uit vroegere tijden 
tot fabrikanten van de wolstad 
van vroeger. Maar we hebben ook 
kindergraven (Marietje Kessels) en 
pastoors en ordes van kloosters 
liggen hier begraven. Ook is er een 
monument tegen zinloos geweld. 
Daarnaast hebben we één oor-
logsgraf en graven van mensen die 
gesneuveld zijn tijdens de oorlog. 
Dat zijn de graven die ik nooit zal 
laten vervallen. Die mensen verdie-
nen eeuwige rust. Maar in het al-
gemeen zit er op ieder graf zit een 
verhaal, dus dat maakt alle graven 
me hier ook dierbaar.’ 

De begraafplaats is vrij toeganke-
lijk. In de zomer van 08.30 tot 18.30 
en de winter sluit de begraafplaats 
een uur eerder. ‘Dat heeft te ma-
ken met de zonsondergang. Ik heb 
hier zelf wel eens in de avond gelo-
pen en dan merk je dat de energie 
hier anders is. Boven alles willen 
we ook gewoon een paar uur heb-
ben dat hier niemand komt.’ In ruil 
daarvoor is deze rustplek wel 365 
dagen per jaar geopend: ‘De dood 
houdt zich niet aan schoolvakan-
ties en het weekeind, dan zou het 
raar zijn dat wij dat wel doen. Als 
ik soms in het weekeind gebeld 
wordt dan zegt mijn man wel eens, 
moet dat nu. Maar ja dat hoort 
bij het werk. De werkzaamheden 
gaan altijd door. En ik zou het ook 
helemaal niet anders willen zien.’

 X Kevin Hordijk
 I Chris Oomes
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Feitjes en weetjes

 ĵ De eerste begrafenis vond 

plaats in 1811.  

 ĵ  De meest voorkomende  

namen van overledenen zijn:  

• Jansen (49x)  

• Donders (40x)  

• Smulders (39x)  

• Brouwers (38x) 

 ĵ Aanraders: geniet van de 

stilte, kom tot bezinning in 

de kapel en bezoek de oude 

graven en mausoleums. 

 ĵ Graflichtjesnacht  
(enige dag in het jaar  

waarbij het kerkhof  

’s avonds geopend is en met 

behulp van fakkels en  

kaarsen verlicht wordt) 

dat van 18.00 tot 20.00 uur 

plaats vindt op een  

donderdag in november.

Sámen naar het gezelligste 
taalcafé van Tilburg!
Bibliotheek Midden-Brabant, Taalhuis en Broodje Aap & Linke Soep 
organiseren samen een maandelijks Taalcafé in de Bomenbuurt. 

Het Broodje Aap Taalcafé gaat om 
meer dan taal alleen. Het is een ont-
moetingsplek voor nieuwkomers 
en Tilburgers. Iedere eerste vrijdag 
van de maand kun je er genieten 
van gezelligheid, nieuwe ontmoe-
tingen, fijne gesprekken, een drank-
je en een hapje, mooie muziek en 
verhalen uit verschillende culturen. 

Vrijdag 6 juli is het laatst Broodje 
Aap Taalcafé van dit seizoen. Het 
wordt een feestelijk en muzikaal 
zomercafé op verschillende loca-
ties. We starten om 15.00 uur in 
het proeflokaal van Broodje Aap & 
Linke Soep in de Boomstraat 131 
met een zomerse afsluiter. Daarna 
wandelen we naar onze partner 

MST (zusterorganisatie, Gasthuis-
ring 54a) en sluiten daar aan bij hun 
zomerfeest. 

Er is een intiem optreden van  
Lieve Louise en de Fanfare. Dit mu-
zikale duo maakt Nederlandstalige 
sfeervolle liedjes met bijzondere  
en verrassende instrumenten. Het 
zomerfeest duurt tot 20.00 uur. Er is 
muziek, lekker eten en een spring-
kussen voor de kinderen.

Na de zomer is het Taalcafé er 
weer op iedere eerste vrijdag van 
de maand. Het Broodje Aap Taal-
café: voor een positief einde van 
de week en een goed begin van het 
weekend.
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Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar 
op (013) 822 65 27. Ook als u niet 
of elders verzekerd bent. 

Kijk voor meer informati e en 
een grati s uitvaartwensengids 
op www.monutatomvandijk.nl.

Ieder mens is bijzonder...
en verdient een uniek afscheid. Rubensplein 25 - 5025 ND Tilburg - 013 542 26 59

www.defietsgaragetilburg.nl

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

NIEUW

Tot voor kort hing op het Lindeplein een spandoek met de tekst:
“Het Lindeplein is zo fijn, Trouwen met Michiel moest het zijn, 
Michiel en Anouschka zeggen Ja.“ 

Vrijdag de 13e brengt geluk

Op zoek naar het verhaal hierach-
ter fiets ik op een mooie dag naar 
het Lindeplein en tref daar in het 
speeltuintje Anouschka en Evelien. 
Beide moeders zijn bijna dagelijks 
met hun kinderen te vinden in het 
speeltuintje van het Lindeplein. Het 
is een ontmoetingsplek voor veel 
jonge moeders van het plein en 
omgeving. Als ze moeten werken, 

vertellen de dames, brengen ze hun 
kinderen naar “Moeder Gans”, een 
gastouderopvang gerund door Bar-
bara op nummer 13 van het plein.
Anouschka is op vrijdag 13 april ge-
trouwd met Michiel. Ze hebben be-
wust voor deze datum gekozen om 
het niet meer te vergeten, terwijl 
veel mensen deze dag uit bijgeloof 
juist vermijden. 

Evelien vertelt dat ze samen met 
Barbara en Sietske, beiden buren 
op het plein, uit een soort plage-
rij, met Sietske als aanstichter, het 
plan bedacht hebben. 
 
Op de bewuste trouwdag hadden 
ze, in alle vroegte, het spandoek 
tussen twee bomen, recht tegen-
over de woning van Anouschka en 
Michiel gehangen met het idee dat 
ze het bij het opstaan zouden zien. 
’s Morgens bleven de rolluiken op 
nummer 25 echter dicht en was 

het verrassingseffect weg. De kin-
deren zagen het namelijk als eerste 
en maakten hun ouders er in de 
loop van de ochtend op attent. 

Anouschka vond het idee heel 
leuk en stelde de aandacht voor 
hun trouwen op deze manier erg 
op prijs. Het spandoek heeft nog 
dagen daarna in de huiskamer ge-
hangen, maar is nu inmiddels op-
geruimd.

 X Clemens Audenaerd
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Groeten uit de Bomenbuurt, vroeger en nu

Een vervloekte kerk was het, de Noordhoekse kerk, die van: 
wegverbreding, een heuse staking én de moord op Marietje 
Kessels. Het bouwwerk bestaat niet meer. Precies op die plek staat 
nu Residence De Noordhoek.

Rond 1900 floreerde het religieuze 
leven in Tilburg en waren er maar 
liefst drie kerken in aanbouw: de 
St. Annakerk, de Hasseltse kerk 
en de Noordhoekse kerk, officieel 
de Heilig Hart-kerk van Jezus ge-
naamd. De laatstgenoemde is wel 
de meest bijzondere, maar ja, die 
is er niet meer. 

Gek, want deze neogotische 
Noordhoekse kerk was ontwor-
pen door een van de meest voor-
aanstaande architecten uit die tijd, 
Pierre Cuypers. Het Amsterdamse 
Rijksmuseum en Centraal station 
zijn óók zijn ontwerp. Opmerkelijk 
he? Niet de minste architect dus, 
en ook niet het minste ontwerp; 
het centrale kruis was maar liefst 
14 bij 14 meter. En Cuypers ont-
wierp zelf het complete interieur: 

schilderwerk, beeldhouwwerk, 
altaren, parket- en mozaïekvloe-
ren, tot en met het afsluithek, 
kaarsenstandaards, glas-in-lood 
en de kerkbanken. Eigenlijk was er 
nog een hoge klokkentoren bij de 
hoofdingang gepland, maar die is 
er wegens geldgebrek nooit geko-
men. 

Al bij de bouw van de kerk ging 
het mis. Zestien opperlieden gin-
gen in staking om te strijden voor 
salarisopslag van 1 cent per uur. 
Dat werd geweigerd, wat ‘diverse 
vernielingen in de stad’ tot gevolg 
had, zo meldde de krant toen. 
Twee jaar na de officiële opening 
van 1898 ging het weer mis. Het 
jaar 1900 begon nog feestelijk, 
pastoor van Zinnicq-Bergmann 
vierde zijn zilveren priesterfeest. 

Maar al drie maanden later werd 
hij als verdachte van de moord op 
Marietje Kessels aangewezen.

In 1975, 77 jaar na de opening, 
werd de kerk alweer gesloopt. Er 
was veel ophef over en veel weer-
stand van de Tilburgers. Het kerk-
bezoek liep drastisch terug, maar 
de sloop van de kerk was blijkbaar 
ook nodig voor een essentiële ver-
breding van de Hart van Brabant-
laan. De hele gemeenteraad vond 
er iets van. Maar de sloop werd 
een feit. Meer dan drie jaar lag er 
een grote braakliggende vlakte. De 
wijkkrant Noordhoek uit januari 
1978 geeft er uitgebreid verslag 
van. Van de resten van deze kerk 
zijn destijds heuveltjes gecreëerd 
in het oude park in het uiterste 
van Tilburg-Noord. Zo heeft het 
heilige puin toch nog een nuttige 
bestemming gekregen.

In één van de glas-in-lood ramen 
zat een afbeelding van Peerke 

Donders van de Roermondse gla-
zenier Joep Nicolas. Deze is geluk-
kig wel bewaard gebleven en te 
bewonderen in de Petrus Donders-
kerk aan de Enschotsestraat.

Op de plek waar de kerk stond is 
nu Residence De Noordhoek ge-
vestigd. In het linker pand op de 
ansichtkaart heeft lang Fordgara-
ge van Knegtel gezeten, maar ook 
het Nieuwsblad van het Zuiden. 
En weer later zat er een poos een 
hippe danstent in. Ook dit pand 
is inmiddels gesloopt en heeft 
plaatsgemaakt voor nieuwbouw. 
Tijdelijk is hier Stadswinkel Cen-
trum gevestigd én parkeergarage 
Knegtel.

 ĵ Uw ansicht in deze rubriek?  
Wie heeft er leuke, mooie of  
interessante ansichtkaarten met 
afbeeldingen uit onze wijk die 
geschikt zijn voor deze rubriek? Stuur 
de ansicht, of een foto ervan met uw 
naam en adres naar de redactie.

 I Chris Oomes
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Salade van radicchio, 
gegrilde peer en 
gorgonzola

Ingrediënten  
• 1 krop radicchio
• 125 gram mesclun sla, een mix 

van jonge bladsla
• 4 stengels bleekselderij
• 4 rijpe peren
• pitjes van een halve granaatappel
• 200 gram gorgonzola
• 120 gram pecannoten Voor de dressing

• 4 el balsamico azijn
• 4 tl limoensap
• 4 el walnootolie
• 4 el extra vergine olijfolie
• 2 tl mosterd
• 2 teentjes knoflook
• flinke snuf zeezout
• peper uit de pepermolen

Bereiding
• Doe alle ingrediënten voor de dressing in een kommetje en roer  

alles met een kleine garde of een vork goed door elkaar.
• Was de sla grondig zodat er geen zand meer aanzit. Dit gaat het  

best door de onderkant van de krop af te snijden waardoor de 
bladeren los komen. Spoel de bladeren goed af onder koud water en 
schud ze daarna goed uit, gebruik eventueel een slacentrifuge. Voor 
een mooier effect in de slakom scheur ik de blaadjes in plaats van  
ze te snijden. Scheur de beide slasoorten in stukjes en doe deze in  
een kom.

• Rooster de pecannoten even lichtjes aan in een koekenpan, laat  
ze daarna afkoelen.

• Schil de peren en halveer ze, haal het klokhuis eruit en smeer de 
helften in met olijfolie. Gril de peren in een grillpan zodat er streepjes 
op komen te staan en laat ze ook afkoelen.

• Snij de bleekselderij in boogjes en voeg deze bij de sla.
• Verdeel nu de peer, de pecannoten en de granaatappelpitjes over  

de sla.
• Brokkel de gorgonzola boven de sla en schenk als laatste de dressing 

over de salade.

Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek

Een verse salade kan eigenlijk altijd: als aanvulling bij je maaltijd of als lunch. 
Deze salade met radicchio - familie van de witlof - is een bijzondere, frisse 
salade waarin er een kleine hoofdrol is weggelegd voor de gorgonzola. Het 
geeft zo’n heerlijk zoute smaak aan deze salade.
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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 PC-EHBO
13.00 - 16.00 Fietstocht (derde dinsdag van de maand)

14.00 - 15.00  Moedergym
17.30 - 18.30 De Eeterij In de Boomtak
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)

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)

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
10.00 - 11.15  Vaya Yoga
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
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