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Binnenkort kun je gaan bewegen 
in het Spoorpark
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Spoorpark levert binnenkort 
energie aan directe omgeving 
Op de daken van Scouting Esjeeka en de Kiosk in het Spoorpark 
komen in 2019 zonnepanelen. Omwonenden van het park kunnen 
de zonnepanelen kopen en zo duurzame energie uit hun directe 
omgeving krijgen. Hiermee krijgt de duurzame gedachte achter 
het park verder invulling. John Kwaks van Energiefabriek013 legt 
uit wat de bedoeling is én wat het voordeel is van dit initiatief. 

Zonnepanelen op andermans 
dak en zelf de energie krijgen, 
hoe werkt dat?
‘Dit doen we met een zogenaamd 
postcoderoosproject. Dit is be-
doeld voor mensen die wel zonne-
panelen willen kopen, maar hier-
voor geen mogelijkheid hebben 
op hun eigen dak. Bijvoorbeeld 
omdat hun dak te klein is, het dak 
in de schaduw ligt of omdat ze in 
een monument wonen. De deel-
nemers kopen samen zonnepane-
len, die op een ander dak gelegd 
worden. De stroom die zo opge-
wekt wordt verkopen we aan een 
energieleverancier (Essent, Nuon, 
GreenChoice etc.). De deelnemers 
krijgen dan gedurende 15 jaar een 
belastingvoordeel over de stroom 
die met hun panelen is opgewekt.’

De buurtbewoners wekken 
via de zonnepanelen dus geen 
stroom op voor hun eigen huis?
‘Dat klopt. Het is niet zo dat hun 
stroommeter achteruit gaat lopen 
wanneer de zon schijnt. Maar de 

energiebelasting die ze betalen 
wordt wel verrekend met de hoe-
veelheid stroom die ze thuis ver-
bruiken. Het wordt daarom indi-
recte saldering genoemd.’

Moet je lid zijn van 
Energiefabriek 013?
‘Voor het project wordt een coöpe-
ratie opgericht, waarvan de deelne-
mers lid worden. Energiefabriek013 
richt de coöperatie weliswaar op, 
maar tegen de tijd dat het pro-
ject ontwikkeld is en stroom gaat 
opwekken, wordt de coöperatie 
helemaal zelfstandig. De leden zijn 

Wie komen er in aanmerking 
voor dit project? 
‘De direct omwonenden die in een 
bepaalde postcode wonen. Van-
daar de naam postcoderoospro-
ject. Alle buurtbewoners met de 
postcodes 5014, 5037, 5038, 5041, 
5042 en 5046 kunnen deelnemen. 
Je moet als deelnemer wel een ei-
gen energierekening hebben. Deel-
nemers kunnen woningeigenaren, 
huurders en bedrijven zijn.’  ĵ Lees verder op pagina 3

Een vlucht zwammen met lokaal koffiedik

 ĵ Lees meer op pagina 10

 I Chris Oomes

Buurtgenoot Jacqueline van Eerd kweekt oesterzwammen en haalt koffiedik op met haar opvallende tuktuk.
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Tijdens een tropische zomer met praktisch geen wolkje aan 
de lucht kan er in het Spoorpark helaas geen groen worden 
aangeplant. En zonder struiken, gras en ander ‘groen’ krijgt 
het park niet de uitstraling die het verdient.

Inwoners van wijken krijgen meer inspraak in hoe de eigen wijk  
eruit ziet, hoe vergunningen verstrekt worden en hoe regels 
gehanteerd worden. Dit is allemaal het gevolg van de Om
gevingswet die in 2021 in werking treedt. Gemeente Tilburg heeft 
besloten deze nieuwe wet eerst in een aantal pilots te testen. Onze 
wijk is één van deze pilotwijken.

Wandeling
In de Noordhoek wordt bekeken 
hoe de nieuwe omgevingswet 
in de praktijk gaat werken. Om 
die reden is er op 25 september 
een wandeling gepland waaraan  
leden van de wijkraad, andere be-
langhebbenden in de wijk, twee 
afdelingshoofden van de gemeen-
te, een aantal ambtenaren en  
misschien enkele wethouders 
deelnemen.

Belangrijke locaties
Tijdens deze wandeling zullen de 
volgende locaties bezocht en be-
sproken worden: 

•  Vormenrijk, de nieuwste aanvul-
ling in onze wijk

•  De Herbergier als voorbeeld van 
hoe mensen met beginnende 
dementie toch actief onderdeel  
kunnen zijn van de wijk

• Studiocomplex ‘De Worst’ aan de 
Noordhoekring. Dit vanwege de 
parkeerproblematiek en falende 
klimaatbeheersing voor inwoners

•  Lindeplein vanwege protest 
 tegen bomenkap 
•  Begraafplaats ’t Heike om te 
 kijken naar verval van cultureel 

erfgoed 
•  Pijnboomstraat en bijbehorende 

problematiek
•  Het Hagelkruisplein: stilstaan bij 

de parel van de wijk

In de volgende wijkkrant komen 
we hier uitgebreider op terug. 

Door deze kleine vertraging kan 
het park – in tegenstelling tot 
eerdere berichten – nog niet 
opengaan. De snuffelweeken-
den die gepland stonden voor 
september en oktober worden 
in oktober vervangen door 
rondleidingen op vrijdagmiddag 
en zaterdagmorgen. Dat gebeurt 
in kleine groepjes onder leiding 
van mensen die direct betrok-

ken zijn bij de realisatie van het 
park. Er is veel te zien, veel te 
vertellen en op deze manier kan 
iedereen alvast kennis maken 
met het toekomstige Spoorpark.

 ĵ Inschrijven voor de rondleidingen 
kan op www.spoorparktilburg.nl.  
Ben er snel bij, want sommige 
dagen zijn al volgeboekt! 

De gemeente heeft gehoor gege-
ven aan meldingen van bewoners 
over de onveilige verkeerssituatie 
in de Beukenstraat. Door het druk-
ke verkeer en de afwezigheid van 

een zebrapad was het vooral voor 
schoolgaande kinderen niet veilig 
om over te steken. Het zebrapad 
is aangelegd ter hoogte van het  
Watertorenplein.

Maak kennis met Spoorpark
Wijk weer een stukje veiliger

De Noordhoek als proef voor 
de nieuwe Omgevingswet

 I Jeffrey Neeteson
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dan zelf de baas. Om deel te nemen 
hoef je geen lid te zijn of te worden 
van Energiefabriek013.’

Vanaf wanneer kunnen mensen 
zich inschrijven en is er een 
maximaal aantal dat je mag 
afnemen? 
‘De planning is dat in het voorjaar 
van 2019 de gebouwen klaar zullen 

Wat zijn de kosten per paneel?
‘Deelnemers betalen tussen de 
€325 en €350 per paneel. Dit zijn 
eenmalige kosten. De kosten van 
de coöperatie, zoals onderhoud, 
verzekeringen, vergoeding voor 
gebruik van het dak, administratie, 
worden betaald uit de opbrengsten 
van de stroomverkoop. Het geld 
wat daarvan overblijft wordt aan 
het eind van de 15 jaar uitgekeerd 
aan de leden van de coöperatie.’

Wat is ongeveer de opbrengst 
per jaar?
‘Opbrengst per jaar is ongeveer 250 
kWh per paneel. De totale installa-
tie zal dus rond de 46.000 kWh per 
jaar opbrengen.’

Is er in de omgeving al 
een vergelijkbaar project 
gerealiseerd?
Energiefabriek013 heeft Energiefa-
briek Oude Leij ontwikkeld op het 

zijn. We willen de panelen er dan 
ook al meteen opleggen. Er is plaats 
voor 185 panelen. De inschrijving 
zal dan waarschijnlijk in januari al 
beginnen. Het maximaal aantal af 
te nemen panelen per inschrijving 
zal tussen de 5 en 10 liggen. Dit is 
afhankelijk van de hoeveelheid 
stroom die per paneel opgewekt 
kan worden.’

dak van de stierenstal van Boerde-
rijwinkel De Walhoeve. Dat is een 
project van 735 panelen, waar 83 
Tilburgers eigenaar van zijn gewor-
den.

Waar kunnen geïnteresseerden 
meer informatie vinden? 
Je kunt veel informatie vinden op 
de site van Energiefabriek Oude 
Leij (www.energiefabriekoudeleij.
nl). Deze energiefabriek zal name-
lijk op een vergelijkbare manier 
worden opgezet samen met een 
aantal vrijwilligers uit de buurt 
van het Spoorpark. Om de voort-
gang van dit project te volgen kun 
je regelmatig onze eigen website  
(www.energiefabriek013.nl) raad-
plegen. Je kunt daar ook alvast je 
belangstelling kenbaar maken.

Vervolg ‘ Spoorpark levert binnenkort energie aan directe omgeving’ 

Hoogjas- en riktoernooi in 
wijkcentrum In De Boomtak
Biljartvereniging Boomstraat 81 gaat een hoogjas en riktoernooi 
organiseren in wijkcentrum In De Boomtak op de volgende 
datums:

Donderdag 25 oktober, 1, 8, 22 en 
29 November, aanvang 19.30 uur.

Het inschrijfgeld is gesteld op €5,00 
per avond, u kunt zich inschrijven 
via 013-5430920 of u rechtstreeks 
melden aan de bar in de Boom-
straat 81. Elke avond zijn er 3 prij-

zen te verdienen en bovendien op 
de slotavond de hoofdprijzen. De 
prijzen zijn naar gelang het aantal 
inschrijvingen.

Info kunt u inwinnen bij dhr. 
Wim Tuytelaers via 06-47775644.  
We zien u graag op dit toernooi!
 

5046

5038

5014

5041

5042

5037

5037

Deelnemende postcodes 
‘ Spoorpark energie’ 

Wijkhuis In De Boomtak gaat onderdak bieden aan CV De 
Bôomklevers, de nieuwe carnavalsvereniging voor deze wijk. 
De vereniging is opgericht op 16 april 2018 en heeft als doel 
veel plezier te maken, met als motto: hoe meer zielen hoe 
meer vreugd.

BÔOMKLEVERS: VEUGELTJES DIE BLÈÈVE PLEKKEN

In De Boomtak krijgt 
carnavalsvereniging

 ĵ Iedereen die zich als lid wil aanmelden kan dat doen via het mailadres:  
secretariaatcvdeboomklevers@ziggo.nl, maar dit mag natuurlijk ook  
telefonisch: 06 -13913131. Kosten verbonden aan het lidmaatschap  
zijn €30,00 per jaar.

 ĵ Raadpleeg vooral ook de facebookpagina:  
www.facebook.com/boomklever2018 en de eigen website:  
cvdeboomklevers.jouwweb.nl

Gezelligheid kent geen tijd: 
lekker blijven plakken
De initiatiefnemers van de car-
navalsvereniging De Bôomkle-
vers nodigen alle bewoners van 
de wijk Noordhoek / Centrum- 
West en omstreken uit, om zich 
bij de vereniging aan te sluiten 
en deel te nemen aan de volgen-
de activiteiten:

Zondag 14 oktober 2018 
wordt er een carnavalsbingo ge-
houden van 13.30 – 16.30 uur.
Op deze middag zijn er mooie 
prijzen te winnen.

Zondag 11 november 
is het begin van carnaval hier in 
Kruikenstad. Vanaf die datum 
gaan de leden regelmatig naar 
bevriende carnavalsverenigin-
gen toe als er een voorfeest is.

Zaterdag 2 februari 2019 
is ons eigen voorfeest met de 
naam Bôomkleversfist. Dit feest 
vindt plaats in het wijkcentrum. 
Het programma hiervan zal ver-
meld worden in de laatste wijk-
krant van dit jaar.

Carnaval 2019 
begint op zaterdag 2 maart met 
het traditionele kindercarna-
val en duurt tot dinsdagavond 
en bevat diverse activiteiten, 
waaronder het bezoek van ver-
schillende carnavalsorkesten uit 
Tilburg en omstreken.

Iedereen (dus ook niet leden) is 
natuurlijk van harte welkom bij 
deze evenementen.
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IYANNA biedt Hatha Yoga; de basis vorm van Yoga, Slow 

Yo ga; bewust in een rustig tempo yoga beoefenen, begeleid 

Vrouwen Meditatie en Taoïstische Meditatie. 

‘Als yoga docent wil ik graag mijn opgedane kennis in 
wijsheid delen en op een simpele eenvoudige manier 
overbrengen. Niet de “perfecte” houding of “diepe” 
meditatie is het doel maar de weg er naar toe. Ruimte 
maken en thuis komen bij jezelf en dit meenemen ook 
als je niet meer op de mat staat. Zeker in deze tijd is dat 
een uitdaging en nodig. Daarnaast maakt Yoga je fitter, 
meer helder en energieker.’
- Annemarie van Venrooij

• De lessen worden gegeven bij Pleiade, Nieuwlandsstraat 36

• Maandagochtend en maandag- en dinsdagavond

• In kleine groepen van maximaal 7 personen

Gratis proefles: www.Iyanna.nl | info@iyanna.nl

Nieuw in Tilburg: Yogastudio IYANNA
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 I Chris Oomes

Ten Miles brengt groot deel Noordhoek op de been

 I Chris Oomes
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Wat voor kwartiermaker  
ben je?
‘Ik ben Bart Spijkers, initiatiefne-
mer van BeweegR. In het dagelijks 
leven ben ik fysiotherapeut en 
voorzitter van Beach Tilburg. Het 
Spoorpark biedt een buitenkans 
om twee dromen te realiseren. De 
eerste droom is een beachsport-
locatie. De tweede een sportieve 
community.
Al in 2013 ben ik betrokken geraakt 
bij de eerste plannen voor een 
stadspark. Wij waren als beach           - 
volleybalvereniging, nu nog bij 
Were Di Tilburg, op zoek naar een 
andere locatie. De gemeente was 
op zoek naar een invulling voor 
het terrein: een stadspark op basis 
van burgerinitiatieven, dat in staat 
is zichzelf in stand te houden. Met 
een aantal initiatiefnemers hebben 
we een haalbaarheidsstudie ge-
daan, een plan geschreven en met 
succes ingebracht in de gemeen-
teraad. Voor Beach Tilburg is dit 
een buitenkans: een locatie in het 
midden van de stad, voor iedereen 
bereikbaar.’

En de andere droom?
‘De andere droom die we realise-
ren is een community voor sport, 
bewegen en gezondheid. Ik ben als 
fysiotherapeut overtuigd van het 

belang om mensen zelf de regie te 
geven over hun eigen functione-
ren en leefstijl. Belangrijke sleutels 
daarbij zijn bewegen en actief zijn. 
Op het gebied van leefstijl is nog 
heel wat te winnen, want vooral in 
Tilburg scoren we nog onvoldoen-
des met overgewicht, diabetes en 
dergelijke. Een andere overtuiging 
is dat organisatie en begeleiding 
van belang zijn. Samen met ande-
ren kom je verder. Het stimuleert. 
En juist die verbinding willen we 
gaan leggen. We hebben krach-
ten gebundeld onder de naam 
BeweegR: een samenwerkingsver-
band op het gebied van bewegen 
en gezondheid. We hebben een 
breed aanbod van individuele trai-
ning tot groepsactiviteiten (zoals 
bootcamp of beachsporten), maar 
organiseren ook evenementen en 
(internationale) toernooien. 
Eigenlijk kan iedereen bij BeweegR 
terecht om in beweging te komen 
en te blijven. Van jong tot oud. Van 
starter tot sporter. Met of zonder 
beperking.’

Wat is precies je plan voor het 
spoorpark ?
‘BeweegR brengt je in beweging. Je 
bent een TrainR, een BeachR, Boot-
campR. En let op die R. Die staat 
voor jouw eigen resultaat. Je wordt 

SterkR, FitR, SoepelR. BeweegR is 
het samenwerkingsverband van 
adviseurs, trainers, fysiotherapeu-
ten en andere deskundigen. Op dit 
moment zijn dat Beach Tilburg, 
Neoli en twee gerenommeerde 
praktijken, en niet te vergeten een 
Beweegtuin voor ouderen in het 
park.

Wat gaat de bezoeker van het 
park straks zien? 
Meest opvallend wordt het pand: 
ons test- en adviescentrum met 
een paviljoen en kleedruimtes met 
douches. Tjeerd Timmermans, ar-
chitect, heeft het ontworpen in 
overeenstemming met het beeld 
van de andere gebouwen in het 
park. Als sportvoorzieningen leg-
gen we een ruime beachlocatie 
aan met zeven velden, waar ook 
(inter)nationale wedstrijden ge-

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 Bart 
Spijkers. Een man met een sportieve droom en initiatief.

houden kunnen worden. De lo-
catie is ook geschikt voor diverse 
andere sporten als beachtennis, 
-handbal, -hockey, -soccer, -korfbal 
en voetvolley.
Er komt een sportveld waar boot-
camp, training en revalidatie mo-
gelijk zijn, maar ook verschillende 
spelsporten. Geschikt voor scho-
len en jeugd, maar ook voor ou-
deren, topsporters en mensen met 
een beperking. Meteen naast het 
sportveld komt een overkapping 
waar trainingstoestellen staan. Er 
kan dus ook buiten getraind wor-
den. 
De derde voorziening wordt een 
trainingslocatie voor obstacle run. 
Klimmen en klauteren voor vol-
wassenen. De Beweegtuin voor 
ouderen komt langs de paden in 
het Spoorpark. Simone Timmer-
mans gaat dat met ons realiseren. 

BeweegR brengt je binnenkort    in beweging in het Spoorpark
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BeweegR brengt je binnenkort    in beweging in het Spoorpark

Het zijn stations met eenvoudige 
beweegopdrachten, vooral be-
doeld voor ouderen om in bewe-
ging te blijven.’

Wat gaan jullie bijdragen aan 
het park en aan de directe 
omgeving?
‘We willen de meerwaarde van ac-
tief bewegen laten zien en ervaren. 
Gewoon omdat het leuk is. Vooral 
in de buitenlucht en midden in de 
stad. Omwonenden en bezoekers 
van het Spoorpark gaan we op al-
lerlei manieren betrekken bij onze 
activiteiten. Als deelnemer, als toe-
schouwer, maar ook zijn er volop 
mogelijkheden om mee te helpen. 
Je kunt lid worden en wekelijks 
meedoen aan trainingen, groeps-
lessen, spelactiviteiten, evenemen-
ten of eenmalig meedoen. 
Met de andere kwartiermakers 
zien we volop mogelijkheden om 
samen op te trekken. Allereerst 
willen we met Dirk en Lennart (het 

T-Huis) het paviljoen organiseren. 
Wij hebben verstand van bewegen 
en trainen en zij van een lekker 
kopje koffie of een gezonde hap. 
Als we een evenement organise-
ren kan dat prima samen met de 
urban sports of de scouting en is 
het bijvoorbeeld heel handig dat er 
een camping is. En met de toren-
bouwers kijken we naar mogelijk-
heden om te klimmen of abseilen. 
We bruisen we van de ideeën.

Hoe zit het park er over vijf 
jaar uit. Wat is je droom?
Over vijf jaar denk ik met een gro-
te glimlach te kunnen genieten van 
een prachtig actief Spoorpark. Op 
een bankje kijken naar mensen die 
het beste uit zichzelf halen. Zoals 
ik vijf jaar geleden al eens een mid-
dag op het hoogste punt van het 
talud heb zitten mijmeren over de 
mogelijkheden van het toen nog 
braakliggende rangeerterrein. Ook 
toen al met een glimlach.

De
Kwartiermakers

Deel 5
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Een studio voor 
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

Het is het bestuur van de Stichting Kloostertuin gelukt de financiën 
voor de laatste fase van de renovatie rond te krijgen. Brouwers 
Groenaannemers is direct na het begin van de schoolvakantie aan 
de slag gegaan. Gedurende drie weken was de Kloostertuin voor 
alle publiek gesloten. Op vier augustus is de tuin weer opengegaan, 
maar de werkzaamheden waren nog niet afgerond, het warme 
weer was spelbreker.

Kloostertuin bijna klaar

Werk in uitvoering, de stand 
van zaken
De zogenaamde ‘groene kamer’ 
heeft inmiddels nieuwe bestrating 
en moestuinbakken gekregen. Er 
zou gras worden ingezaaid, maar 
door de extreme droogte is dit 
even uitgesteld. Hartje zomer is 
er niet de goede tijd voor en ook 
de aanplant rondom deze ‘groene 
kamer’ zal volgens de planning 
pas in het najaar plaatsvinden. Een 
kleinere versie van de zandbak is 
inmiddels teruggeplaatst. De reeds 
aanwezige speeltoestellen hebben 
een andere plaats gekregen en 
daaronder is nieuw valondergrond 
aangelegd, zodat de kinderen weer 
veilig kunnen spelen. Er komt nog 
een nieuw huisje met glijbaan. Het 
nieuwe speeltoestel, de klimpira-
mide, zal worden geplaatst on-
der de bomen. Omdat dat stukje 
grond onder de bomen bij flinke 
regen regelmatig blank stond, is de 
afwatering ter plekke verbeterd. 
Tot slot worden een paar parkban-

ken vervangen, maar gezien de le-
vertijd worden die later geplaatst. 
Dat geldt ook voor de plaatsing 
van de klimpiramide, waar ieder-
een erg naar uitkijkt.

Oproep voor meedenkers
De oude jeu-de-boulesbaan is 
weer in zijn oude glorie her-
steld. Dus is de tijd rijp voor een 
Jeu-de-Boulesclubje! Nu het zover 
is, wordt het hoog tijd om een be-
heerplan concreet te maken. Tot 
nu toe is maar beperkt gereageerd 
op een eerder gedane oproep om 
mee te denken. Van belang is het 
nog te melden dat het bestuur 
van de Stichting Kloostertuin is 
uitgebreid met Amine M’barki uit 
de Bomenbuurt. Hij zal Maarten 
Post en Remco van Gils enthou-
siast gaan bijstaan in hun taak.  
Geïnteresseerden kunnen zich 
melden via de mail: stichtingkloos-
tertuin@gmail.com

 X Wil Verheggen

Welke advertentiewerver 
komt de redactie versterken?
De wijkkrant wordt gemaakt door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Voor de bewoners van de Noordhoek en voor 
een deel van het centrum biedt de wijkkrant veel informatie 
over onze wijken. De krant kan alleen voortbestaan dankzij 
onze adverteerders. Door het vertrek van onze huidige 
advertentiewerver zoeken wij een nieuwe vrijwilliger voor 
deze functie.

Wat houdt de functie in?
• Het zoeken naar nieuwe ad-

verteerders en het afsluiten 
van contracten;

• Contact onderhouden met 
bestaande adverteerders;

• In de maand november adver-
teerders benaderen voor ver-
lenging van de jaarcontracten;

• De contracten voorleggen aan 
de penningmeester van Stich-
ting de Noordhoek, die zorg 
draagt voor de doorgeleiding 
van de advertentie naar de re-
dactie en de facturering.

• Het periodiek bijwonen van de 
redactievergaderingen, 7 keer 
per jaar. 

Wat zijn de functieeisen?
Je bent enthousiast, betrokken 
bij de wijk, toont inzet en hebt 
een zakelijke instelling. Daarnaast 
heb je oog voor de belangen van 
de redactie en de adverteerders. 

Voor meer informatie kun  
je contact opnemen met  
Geert Seebregts, penningmees-
ter van Stichting de Noordhoek,  
06- 19608252.

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.

 I Han van den Berg
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Zoek de 10 verschillen

Oplossing: kalender, thermometer, buitenlucht, gras, 
bril, kleding, voeten, drankje, ventilator/kachel, poes

Nieuwe activiteiten 
in wijkcentrum In De Boomtak

Wandelgroep
Zoals u wellicht weet vertrekt er 
iedere dinsdagochtend een groep-
je wandelaars voor een wandeling 
door de wijk. Deze tocht duurt 
steeds ongeveer een uur. Maar 
niet iedereen lukt het om zo ver 
mee te lopen. Daarom start op 
maandag 24 september een twee-
de wandelgroep. Deze wandel-
groep is voor iedereen die minder 
ver kan wandelen en het gezellig 
vindt om samen te stappen. Het 
wandeltempo wordt steeds aan-
gepast aan de wandelaars. Ook 
mensen die met een rollator lopen 
kunnen meewandelen. Gezellig-
heid staat in ieder geval voorop.  
 
De wandeling start om 10.30 uur 
en zal steeds ongeveer een half 
uur duren. Iedereen die mee wil 
wandelen kan zich tussen 10.00 en 
10.30 uur melden in Wijkcentrum 
In De Boomtak, Boomstraat 81, 
5038 GP Tilburg. Deelname is vrij-
blijvend en gratis.

Maandelijkse lunch
Op maandag 24 september starten 
wij met een maandelijkse lunch 
in In De Boomtak. De lunch gaat 
op elke laatste maandag van de 
maand plaatsvinden, steeds tussen 
13.00 en 15.00 uur.

Voor deze lunch moet u zich aan-
melden. Dit kan bij de bar van 

wijkcentrum In De Boomtak, 
Boomstraat 81. De lunch kost  
€4,00 per persoon. U moet betalen 
bij aanmelden en ontvangt dan 
een entreebewijs. Voor deze lunch 
kunt u ook gebruikmaken van de 
Meedoenregeling van de gemeen-
te Tilburg. Iedereen is welkom bij 
deze lunch. Ook vrijwilligers die 
deze lunch mee willen organiseren 
kunnen zich aanmelden en zijn van 
harte welkom.

Kaarten
Vanaf maandag 1 oktober kunt u 
elke maandagmiddag kaarten in 
wijkcentrum In De Boomtak. Ie-
dereen die een kaartje wil leggen is 
welkom. Er wordt voornamelijk ge-
jokerd en gerikt, maar ander kaart-
spellen zijn ook mogelijk.

Elke maandagmiddag van 14.00 
tot 16.30 uur kunt u een spelletje 
meedoen. Er wordt alleen om pun-
ten gekaart, niet om geld. Het biedt 
gezelligheid en het is een leuke ma-
nier om elkaar te ontmoeten. Deel-
name is vrijblijvend en gratis.

 ĵ Meer informatie over de wandel-
groep, lunch of kaarten kunt u krijgen 
bij: Rien van Breda 
Sociaalwerker ContourdeTwern  
013-5430920 / 06-42428199 |  
rienvanbreda@contourdetwern.nl

Vijf kampioenen tonproaten treden op 15 november op in 
het wijkcentrum. En niet zomaar de minste; stuk voor stuk 
tonproaters die allemaal vele kampioenschappen hebben 
gewonnen! 

Brabants kampioenschap 
Tonproaten in wijkcentrum

De deelnemers zijn Rob Sche -
pers, Rien van Genugten,  
Wichard de Benis, Hans Keeris 
en René van Boxtel. 
Wil je bij dit spektakel aanwezig 
zijn, bestel dan je kaartjes à €7 bij 

het wijkcentrum (013-5430920 
of direct aan de bar). Traditiege-
trouw is het elk jaar weer uitver-
kocht, dus ben er snel bij!
De avond begint om 20.15 uur, 
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
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ZuiderZwam staat er met grote letters op de geinige elektrische 
tuktuk, geparkeerd aan het Lindeplein. Die blijkt toe te behoren 
aan Jacqueline van Eerd. Ze haalt er drie keer per week koffiedik 
mee op bij het gemeentehuis en diverse restaurants in Tilburg. 
Koffiedik is een essentieel onderdeel van het kweekproces van 
de smaakvolle, stevige oesterzwammen die Jacqueline met hulp 
van vrijwilligers Anke en Joep kweekt bij biologische tuinderij  
Ut Rooie Bietje op Koningshoeven.

Een vlucht zwammen met lokaal koffiedik

Biefstuk
De leveranciers van het koffiedik 
(o.a. gemeente Tilburg, De Spaar-
bank, Monarh, Villa Pastorie en 
Auberge du Bonheur) zijn ook af-
nemers van de ‘biefstuk onder de 
zwammen’. ‘Biefstuk’ vanwege de 
stevige bite, maar ook omdat oes-
terzwammen veel vitaminen, eiwit-
ten en mineralen bevatten, waar-
door ze goede vleesvervangers zijn! 
In de vorm van bitterballen of kro-
ketten, maar ook als heerlijk ingre-
diënt van diverse gerechten. 

Hoe het begon 
Na een drukke carrière o.a. als 
programmamanager bij TIAS was 
Jacqueline in 2016 helemaal klaar 
voor wat anders. Echtgenoot Mar-
cel gaf onbedoeld de aanzet tot 
haar start als Zwammer. Hij kreeg 
een rondleiding bij RotterZwam 
en nam als cadeautje een grow-
kit mee. In de growkit zit het ba-
sismengsel dat je vervolgens met 
je eigen koffiedik voedt om een 
vlucht oesterzwammen te telen. 
Jacqueline ging enthousiast aan 
de slag. Een lang verhaal kort: Jac-
queline raakte geïnspireerd door 
de lokale circulaire economie ‘van 
afvalreductie naar voedselproduc-
tie’, volgde een masterclass bij Rot-
terZwam om de alle kneepjes van 
het kweken onder de knie te krij-

genoeg bij elkaar te brengen om 
de containers met het computer-
gestuurde systeem aan te schaffen 
en het bedrijf een kans te geven. 
En dat is meer dan gelukt! Ze kan 
nu groeien naar 20 kilo per week 
en het aantal afnemers uitbreiden. 
Vier studenten gaan met Jacqueline 
aan de slag om een nieuw product 
te ontwikkelen, dat moet nog even 
geheim blijven… Ook superleuk: 
ZuiderZwam verkoopt growkits! 
Dus je kan gewoon je eigen vlucht 
oesterzwammen gaan kweken. 

gen en mocht bij Ut Rooie Bietje 
in een oude pipowagen de eerste 
zakken ophangen. 

Het proces 
Zakken ophangen? Ja, want oes-
ter zwammen groeien tijdens het 
kweek proces in plastic zakken met 
luchtgaatjes. De zakken worden 
gevuld met een mengsel van gierst-
korrels geënt met sporen van oes-
terzwammen, kalk en vliesjes van 
koffiebonen (óók een restproduct). 
Dat wordt gemixt met het koffie-
dik. Dan volgt de groei- en fruitfase. 
Jacqueline heeft een groeicontainer 
en een fruitcontainer met precies 
de juiste condities, alles in de ga-
ten gehouden door een speciaal 
softwareprogramma. Met als eind-
resultaat (na een week of 6 – 8) de 
oesterzwammen die uit de zijkan-
ten van de zakken barsten. Een in-
drukwekkend gezicht. 

Foute schimmels 
Schimmels zijn nodig voor het 
groeiproces van de zwammen, 
maar kunnen ze ook compleet ver-
woesten. In de begintijd hing Zui-
derZwam aan een zijden draadje 
omdat foute schimmels 90% van de 
oogst ‘opvraten’. De zakken hingen 
niet in de juiste condities van on-
der andere vochtigheid. Jacqueline 
wist met een crowdfundingsactie 

Ook kun je deelnemen aan work-
shops en rondleidingen via 
jacqueline@zuiderzwam.nl/ 
06-12048808.
Ben je geïnspireerd geraakt en heb 
je groene vingers, dan kan Jacque-
line extra vrijwilligers goed ge-
bruiken. En mocht iemand in de 
Bomenbuurt een plek vrij hebben 
waar de kleine tuktuk veilig en liefst 
droog staat in de winter, dan is dat 
ook meer dan welkom!

 X Fransje ter Doest

Op de plaats van de voormalige Vormenfabriek op de hoek van 
de Hart van Brabantlaan/St. Ceciliastraat lag een ruim trapveldje, 
het zogeheten Fratersveldje, waar de jongeren naar hartenlust 
hun balletje konden trappen. Door de bouw van de woningen in 
het complex 'Vormenrijk' moest het voetbalveldje helaas wijken.

Het Pannaveldje komt er aan

In plaats daarvan komt een veel 
kleiner veldje, een zogenaamd 
pannaveldje. Een panna is een 
voetbalactie waarbij de ene speler 
de bal tussen de benen van de te-
genstander doorspeelt en er met 
de bal verder van doorgaat. Hoe-
wel beperkt door de bomen die er 
staan en niet weg mogen, wordt 
het veldje wel zo groot mogelijk 
gehouden. Het lijkt haalbaar om 
een veldje van 13 x 7 meter te ma-
ken, deels omgeven door een hek-
werk. De hoofdentree komt aan 
de straatzijde met een bank waar 

je tweezijdig op kunt zitten, met 
daarnaast een prullenbak.
 
Ook aan de kleinere kinderen is 
gedacht. In de plannen zijn ver-
schillende speeltoestellen opge-
nomen: een nestschommel, een 
duikelrek, een grote wip en een 
draai-element of stappaaltjes. De 
nestschommel komt op valzand te 
staan. Het is nog even wachten op 
de uitvoering en afwachten wie de 
pannakampioen wordt!

 X Wil Verheggen
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Wel of geen hond in het Spoorpark?
Terwijl de temperaturen recordhoogten bereikten, ontstond op 
internet een levendige discussie over een voor velen belangrijke 
vraag. Mogen er wel of geen honden in het nieuwe Spoorpark 
komen? Secretaris Anita de Haas reageerde namens het bestuur 
van de stichting Spoorpark. ‘Wij hebben niks tegen honden.’

Hondenvrij park
Nu het Spoorpark steeds zicht-
baarder wordt en het moment dat 
het park daadwerkelijk gebruikt 
kan worden dichterbij komt, pop-
pen de praktische vragen op. Een 
belangrijk punt voor veel buurtbe-
woners en toekomstige gebruikers: 
wel of geen honden in het park? 
Het Brabants Dagblad hield een 
stemming op internet en de stand-
punten tuimelden over elkaar 
heen. Anita de Haas legt uit waar-
om het bestuur heeft besloten wat 
ze heeft besloten: geen honden in 
het Spoorpark. 
‘Natuurlijk hebben alle mensen die 
bezig zijn met de realisering van 
het Spoorpark niets tegen honden. 
Onze voorzitter heeft er zelf twee. 
Toch is uit het oogpunt van ‘een 
schoon en veilig park, nu en in de 
toekomst’ gekozen voor een hon-
denvrij park.’

Moedig besluit
De volgorde bij het vaststellen van 
een aantal uitgangspunten van het 
park is nooit geweest: hondenver-
bod om het schoon te houden. 
Het was andersom: We willen een 
schoon park en welke maatrege-
len moet je dan nemen? Daaruit 
is voorgekomen dat we géén hon-
denpoep in het park willen en dat 
is alleen te bereiken door klip en 
klaar te zeggen dat dit een honden-
vrij park moet zijn. Zo is ook gesteld 
dat een veilig park onder meer be-
tekent dat het ’s nachts op slot gaat, 
dat er toezicht is in de vorm van 
parkmanager en conciërges.
Het besluit over een hondenvrij 
Spoorpark is twee jaar geleden al 
genomen. ‘Moedig’. Zo is het be-
sluit veelvuldig betiteld. Dat blijkt 
weer wanneer het Brabants Dag-
blad op 2 augustus jl. een online 
peiling over dit onderwerp houdt. 
De gemoederen tussen voor- en 
tegenstanders lopen op. Het on-
derwerp leeft; dat doet het altijd. 

Want zelfs op deze dag midden 
in de vakantie, nemen ruim 2000 
Tilburgers de gelegenheid te baat 
hun mening hierover te geven. Uit-
komst: 69% vindt het een prima 
beslissing.

Basiskwaliteiten
Hoewel het geen representatieve 
steekproef is, weet het Spoorpark-
bestuur zich met deze uitkomst wel 
gesteund in een van de belangrijke 
huisregels van het park. Het Spoor-
park is niet het zoveelste park in de 
stad; het schrijft geschiedenis als 
het grootste burgerinitiatief van 
Nederland. In het verlengde daar-
van zou je ook kunnen stellen dat 
het Spoorparkbestuur weet wat 
de Tilburgers willen: een park dat 
zich van alle andere parken onder-
scheidt, omdat er altijd reuring zal 
zijn en daarmee jong en oud zal 
verleiden om ernaartoe te komen. 
Om die wens gestalte te geven 
draagt het Spoorpark zorg voor 
behoud, beheer en het duurzaam 
in standhouden van de basiskwali-
teiten die samen te vatten zijn als: 
rust, ruimte, groen, schoon, recre-
atie, sport, ontmoeting, diversiteit, 
veiligheid en educatie.

Onbekommerd spelen
Een hondenvrij park kan benaderd 
worden vanuit de term ‘verbod’. 
Het Spoorpark benadert het liever 
vanuit de term ‘vrij’ van honden-
poep en een plek waar kinderen 
vrij en onbekommerd kunnen spe-
len en niemand bang hoeft te zijn 
voor loslopende of aangelijnde 
honden. Een van de destijds gese-
lecteerde burgerinitiatieven was: 
‘Natuurlijk buitenspelen voor kin-
deren’. Dat idee is omarmd. Zo is 
er een 220 meter lange speelbeek, 
een waterplein, een groot speel-
veld en een prachtig talud. Kinde-
ren kunnen er overal spelen. Dat 
geldt ook voor de scouting die in 
het park komt en de buitenschool-

se opvang. Het totale park biedt 
verder tal van sportactiviteiten en 
– mogelijkheden en vertier voor 
skaters en BMX-fietsers. Dat alles 
binnen een fraai aangelegd park 
met bloemen, struiken en bomen. 
Kortom: wil je zo’n park nu en in de 
toekomst in de binnenstad de kwa-
liteit blijven bieden die het bij de 
opening volgend jaar zal hebben, 
dan is het uitgangspunt van ‘hon-
denvrij’ niet voor niets gekozen. En 
gelukkig is tweederde van de deel-
nemers aan de peiling van het BD 
het daarmee eens. Overigens niet 
zo verrassend, want in juni bleek 
uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek dat hondenpoep en hard 

rijden de grootste ergernissen zijn 
van de inwoners van grote steden. 
Tilburg spant wat hondenpoep be-
treft zelfs de kroon in deze regio. 
Ruim 7 van de 10 inwoners ergert 
zich eraan. In Den Bosch en Oss ligt 
dat percentage op 66 procent.

Hondenuitlaatplaats
Zijn we de hond dan helemaal ver-
geten? Nee. In de noordwesthoek 
van het gebied komt onder de 
monumentale bomen een mooie 
hondenuitlaatplaats. Net buiten 
het park met een eigen omheining.

Deze tekst verscheen eerder op 
www.spoorparktilburg.nl

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

 I Chris Oomes
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De textielindustrie was in de jaren ‘30 de belangrijkste industrie 
in Tilburg. Logisch dat er daarom meerdere opleidingen in 
dat vakgebied kwamen. Het gebouw aan de Noordhoekring 
(destijds Lange Schijfstraat) werd in 1930 in gebruik genomen als 
Textielschool, vanaf 1951 werd het zelfs Hogere Textielschool.

Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Hier werden voor ons nu niet 
meer zo bekende ambachten 
gedoceerd: noppen en stoppen, 
manufactuur, spinnen, appreteren 
en verven. Koninklijk Bezoek was 
er ook, prins Bernhard bracht 
in 1950 een werkbezoek aan 
Tilburg en deed daarbij ook de 
stopperij van de Textielschool 
aan. In de hoogtijdagen van de 
textielindustrie kende Tilburg 
zelfs twee textielscholen gevestigd 
op vier verschillende locaties. 
Het begon allemaal in 1877. 
Door de sterke opkomst van 
de textielindustrie besloot de 
gemeenteraad voor het eerst om 
een weefschool op te richten, toen 
aan de (Oude) Markt naast het 
toenmalige stadhuis. Deze school 
leidde op tot textielvakman. De 
leerlingen waren geen gewone 

arbeiders, maar fabrikantenzonen. 
Later kwamen daar de Ambachts- 
en Industrieschool bij (1901), een 
Ambachtschool aan de Spoorlaan 
(1904), en uiteindelijk dus een 
afdeling Textielschool (1930) in de 
Lange Schijfstraat.
Uit het jaarverslag van 1938 blijkt 
dat er een behoorlijk aantal leer-
lingen door de toenmalige Lange 
Schijfstraat liepen, bijna 800: zo’n 
350 op de dagopleiding en bijna 
450 op de avondopleiding.
Het gebouw is ontworpen door 
Frans de Beer, hij ontwierp talloze 
textielfabrieken, bedrijfspanden, 
fabrikantenvilla’s, scholen, winkels 
en herenhuizen. Zijn werk is van 
topniveau, zoals van die andere be-
kende Tilburgse architect Jan van 
der Valk. Voor de meeste Tilburgers 
is het halfronde winkelhuis aan de 

Heuvelstraat 126 (anno 1932) het 
meest bekende Beer-ontwerp, waar 
eerst Van Boxtel, later witgoedke-
ten It’s gevestigd waren en nu Hap-
py Italy zijn pizza’s serveert.
Bestudeer het gebouw van de vroe-
gere Textielschool wat beter en ont-
dek dat er boven de hoofdingang 
diverse bronzen plaquettes zijn 
aangebracht van Theo van Delft uit 
Waalwijk. In brons is de verwijzing 
naar de florerende textielnijverheid 
uitgebeeld: een vrouw met spinne-
wiel, een vrouw met weefgetouw, 
een vrouw die zich kleedt. Tus-
sen de twee linker vrouwen is een 
kind afgebeeld dat behulpzaam 
hulpmiddelen aanreikt. De fraai 
gebrandschilderde ramen zijn ver-
vaardigd door glazenier Toon van 
den Berg uit Dordrecht.
Met de teloorgang van de textielin-
dustrie kwam er ook een einde aan 
de specifieke textielopleidingen. Er 
was daarom geen behoefte meer 
aan: een fabrikantencursus, een 
manufacturierscursus, textiel-tech-
nologie of een vervolgcursus over-

stoppen en American stoppage. 
Dus werd de Hogere Textielschool 
overgenomen in 1966 door de HTS 
(nu Avans Hogeschool), de Lage-
re Textielschool verdween met de 
Mammoetwet in 1968.
Sinds die tijd heeft dit gebouw vele 
instellingen zien komen en gaan: 
TeHaTex van het Mollerinstituut, 
De Nieuwste School, Fontys Hoge-
scholen met een aantal opleidingen 
en een afdeling van de Tilburgse 
politie. In 2014 is het imposante 
gebouw voor de zoveelste keer met 
een onderwijsbestemming in ge-
bruik genomen, nu als (Havo)loca-
tie voor het Sint Odulphuslyceum.

Geraadpleegde bronnen: Tilburgers.nl, 
Tilburg Wiki, Geheugenvantilburg.nl.

 ĵ Uw ansicht in deze rubriek? 
Wie heeft er leuke, mooie of interes-
sante ansichtkaarten met afbeel-
dingen 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 X Chris Oomes
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Van januari tot juni 2018 heeft de 25jarige Mexi Panis gewerkt 
aan een afstudeeronderzoek over eenzaamheid. Vanuit haar 
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft ze, in 
samenwerking met In De Boomtak, een onderzoek uitgevoerd 
met het doel eenzaamheid in de Noordhoek te verminderen.

Een helpende hand 
tegen eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen 
overkomen
Het is een veelbesproken maat-
schappelijk vraagstuk met uit-
eenlopende psychische en fysieke 
klachten. Om eenzaamheid te 
voorkomen of te reduceren is een 
gevoel van verbinding met ande-
ren een belangrijk aspect. Een wijk-
centrum is een middel om deze 
verbinding te creëren. In De Boom-
tak is een wijkcentrum dat deze 
verbinding zoekt door initiatieven 
en activiteiten aan te bieden.

Resultaten uit het onderzoek
Uit dit onderzoek blijkt dat de 
Noordhoek de grootste groep 
eenzame mensen kent bij mensen 
met weinig of geen opleiding, al-
leenwonenden, mensen in de leef-
tijdscategorie 65+ en mensen met 
een slechte gezondheid. Bezoekers 
van In De Boomtak geven aan zich 
minder eenzaam te voelen door In 
De Boomtak te bezoeken. Er is ech-
ter geen onderscheid gevonden in 
eenzaamheid tussen bezoekende- 
en nìet bezoekende wijkbewoners 
van In De Boomtak. 

Hoe los je eenzaamheid op?
Er is alleen geen eenduidige oplos-
sing om eenzaamheid te vermin-
deren. Er zal wederzijdse kennis 
moeten zijn tussen wijkbewoners 
en In De Boomtak. Als wijkbewo-
ners openstaan voor hulp, kan In 
De Boomtak met zijn huidige fa-
ciliteiten, activiteiten en met een 
aangepast aanbod een bijdrage 
leveren aan het reduceren van 
eenzaamheid. Momenteel organi-
seert In De Boomtak veel activitei-
ten om mensen te verbinden. Als 
het mensen niet lukt om sociale 
relaties op te bouwen en/of te on-
derhouden, vereenzamen ze. Men-
sen die vereenzamen trekken zich 
eerder terug en worden daardoor 

minder goed vindbaar. Gelukkig 
is de Noordhoek een sociale wijk, 
waar sociale controle heerst. Ook 
organisaties die werkzaam zijn in 
de Noordhoek kunnen hierin een 
signalerende rol vervullen. Dus 
door samen naar eenzaamheid uit 
te kijken kunnen we zorgen voor 
zo min mogelijk eenzame mensen.

Mexi Panis: ‘Om maatwerk te 
bieden moeten individuele situ-
aties van eenzaamheid worden 
bekeken. Er moet contact gelegd 
worden met eenzame mensen 
om te kijken of hun persoonlijke 
behoeften aansluiten bij wat In De 
Boomtak kan bieden. Ik ben ervan 
overtuigd dat met een samenwer-
king tussen wijkbewoners en In 
De Boomtak een goede bijdrage 
geleverd kan worden aan het ver-
minderen van eenzaamheid. Naar 
aanleiding van dit onderzoek wor-
den momenteel de mogelijkheden 
besproken voor een concrete uit-
voering hiervan. Daarbij hoop ik 
oprecht op een aanpak waardoor 
deze mooie wijk voor iedereen nog 
mooier kan worden. Tot slot wil ik 
In De Boomtak en alle wijkbewo-
ners die hebben geholpen met dit 
onderzoek hartelijk danken. Zon-
der jullie hulp was het nooit gelukt 
om mijn onderzoek te voltooien 
en af te studeren als maatschappe-
lijk werker.'

Appeltaart met nieuwe oogst 
appelen en havermout

Ingrediënten  
• 50 gr blanke rozijnen
• 5 grote appels
• 300 gram roomboter
• 150 gr havermout
• 375 gr donkere basterdsuiker
• 375 gram zelfrijzend bakmeel

Bereiding
• Verwarm de oven voor op 200 graden.
• Wel de rozijnen in lauw water.
• Schil, snijd de appels in blokjes van ongeveer 1 cm.
• Smelt de roomboter en meng dit met de havermout,  

de basterdsuiker en het bakmeel.
• Bekleed een vierkant bakblik of, als je dat niet heb, een rond bakblik.
• Smeer het in met een klein beetje roomboter en bekleed het  

met bakpapier.
• Meng de appels met kaneel en voeg daarna de uitgelekte rozijnen 

toe.
• Neem de helft van het deeg en bekleed hiermee de bodem van  

het bakblik en druk goed aan.
• Plaats de appels op het deeg en verkruimel de andere helft van  

het deeg er overheen, maar druk niet aan.
• Zet de vorm in het midden van de voorverwarmde oven en bak  

de taart in 60 minuten af.
• Klop met de garde of mixer de slagroom stijf met de poedersuiker  

en de vanille uit het stokje. Als de slagroom de gewenste dikte  
heeft rasp je de schil van de sinaasappel op en roer je dit met  
een spatel erdoorheen.

• Schep een mooie toef op de appeltaart en versier tot slot met  
een takje munt.

• Helemaal lekker met een verrassend kopje koffie met gember  
en honing.

Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek

Ze zijn er weer, de nieuwe oogst appels. Heerlijk 
geurend, friszuur en knapperig. Het hoeft natuurlijk 
niet, maar je kunt er ook overheerlijke taarten mee 
bakken. Deze eigengebakken appeltaart is best snel 
gemaakt en smaakt prima bij de koffie.

• 1 eetlepel kaneel
• 250 ml slagroom
• 2 eetlepels poedersuiker 
• 1 vanillestokje
• 1 sinaasappel
• takje munt

Mexi Panis
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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

Tilburg heeft twee vijfsprongen, beiden in de Noordstraat. 
Een bij Villa De Vier Jaargetijden, de andere bij Stadscafé De 
Spaarbank. Op de Vijfsprong bij De Spaarbank zie je een bijzonder 
gedenkteken: het ‘HiroshimaNagasaki’ monument. De moeite 
waard om daar eens te gaan kijken.

Het verhaal achter de kei op de Vijfsprong

Vredesmonument
In 1982 plaatste de Tilburgse Vre-
desbeweging dit monument ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers 
van de Amerikaanse atoombom-
aanvallen op Hiroshima en Na-
gasaki op 6 en 9 augustus 1945. 
Daarbij kwamen al direct meer 
dan 250.000 mensen om het leven 
en later, als gevolg van stralings-
ziekte en kanker, nog eens enige 
honderdduizenden.
De Vredesbeweging wilde stil staan 
bij de meer dan rampzalige gevol-
gen van een met atoomwapens 
uitgevochten oorlog. Dat lijkt nu 
een fictie en ver weg, maar in de 
jaren zeventig en tachtig in de 
vorige eeuw waren de twee su-
permachten, de Verenigde Staten 

en de Sovjet-Unie, verwikkeld in  
een Koude Oorlog met een  
geldverslindende kernwapenwed-
loop. Atoom bommen stonden dag 
en nacht op scherp ter land, ter zee 
en in de lucht. Er waren ongeveer 
70.000 kernbommen – meer dan er 
burger- en militaire doelen waren - 
waarvan sommige zelfs duizend 
keer sterker waren dan de bom-
men op Hiroshima en Nagasaki. 
Alle kernbommen vormden samen 
zo’n onvoorstelbare explosiekracht 
dat men de wereld er vrijwel geheel 
mee kon vernietigen. Omgerekend 
betekent dat een explosiekracht 
van 8000 kilo van de springstof 
TNT per wereldburger. Je moet je 
realiseren dat 200 kilo TNT genoeg 
is om een flatgebouw op te blazen!

Nooit weer
Het Vredesmonument bestond 
uit een gingkoboom, een Japan-
se notenboom, met daarbij een 
plaquette met de tekst: ‘NOOIT 
WEER, HIROSHIMA-NAGASAKI, 
6-9 AUG. 1945/1982’. In 2009 werd 
de Vijfsprong opnieuw ingericht 
en verdween zowel de gingko als-
ook een beeldbepalende esdoorn. 
Dat gaf protest. Er werd in 2010 
een grotere gingko teruggeplant 

en een gletsjerkei geplaatst waar-
op de originele plaquette werd be-
vestigd, als blijvende herinnering 
aan al die slachtoffers en als teken 
van bezinning op atoomwapens 
en oorlog en ter bevordering van 
vrede. Intussen zijn er kernwapens 
ontmanteld, maar gaat de ontwik-
keling van atoomwapens gewoon 
door.

 I X Wil Verheggen
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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
13.00 - 15.00 Lunch (laatste maandag van de maand)

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
14.00 - 15.00 Stoelyoga
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)

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:
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
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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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


