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Sint-Dionysiuskerk, beter bekend 
als Heikense kerk

Vacatures vrijwilligers voor 
In De Boomtak

Squashcentrum Boomstraat wijkt 
voor riante stadswoningen
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Uit de hand gelopen hobby

5 7

Een lichtpuntje in donkere dagen
Een lichtpuntje brengen in 
donkere dagen. Dat is de reden 
waarom de jaarlijkse lichtjes-
avond wordt georganiseerd op 
begraafplaats ‘t Heike aan de 
Bredaseweg. 

“De begraafplaats is ‘s avonds al
tijd dicht. Maar nu de dagen kor
ter worden en het er allemaal wat 
troostelozer gaat uitzien, is dit een 
avond van het licht en een mooie 
manier om de donkere aanstaande 
winter in te luiden”, aldus begraaf
plaatsbeheerder Helma Horvers. 
Dit jaar werden op 15 november 
de graven in de avond zichtbaar 
met behulp van het licht van 
vuurkorven en kaarsen. Ongeveer 
1000 mensen bezochten de gra
ven, stonden stil bij verloren fami
lie en geliefden en luisterden naar 
de muziek van een doedelzak die 
bespeeld werd door een Schotse 
muzikant.

De invoering van betaald parkeren ging eigenlijk van een leien dakje in 
onze wijk. Maar er zijn van die hobbels die bijna een jaar na invoering nog 
oppoppen. Zoals het parkeerterreintje aan de Boomstraat tussen nr 47 en 53.

Het parkeerterrein is eigendom 
van de gemeente Tilburg, en dus 
openbaar gebied. En daar moet 
gewoon, net zoals overal in de 
Noordhoek, betaald worden voor 

Sinds kort ook handhaving op parkeerterreintje Boomstraat

het parkeren. Omdat de situatie 
voor velen klaarblijke lijk ondui
delijk was, heeft de ge meente de 
afgelopen maanden niet gecontro
leerd op onbetaald parkeren. Tot 

1 decem ber. De ge meente heeft 
aangekondigd dat vanaf deze 
maand de pret over is en dat er 
inmiddels ook gewoon gehand
haafd wordt. 

 ĵ Meer info over de regels en tarieven 
op tilburg.parkeer.nl

 I Chris Oomes
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Opgelet voor de babbeltruken
doos!, Minder woningen voor 
meer senioren, Al tachtig jaar thuis 
in mijn buurt!, Oost, west, thuis is 
het ook niet alles. En verder zijn er 
de vertrouwde rubrieken met veel 
nuttige en praktische informa
tie zoals Juridische informatie en 
Nieuwsgaren.

Mocht u als 60plusser De Draad  
niet ontvangen hebben in  
bo ven ge noemde periode, meld 
dit dan aan ons via dedraad@con
tourdetwern.nl. Actuele informa
tie over activiteiten is te vinden op  
www.dedraadmagazine.nl. 

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek. 

Contact
  wijkkrantdenoordhoek@gmail.com 
  www.stichtingnoordhoek.nl
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Er zit muziek in de buurt
Niet alleen in de mooie ambiance van de Ursulinenkapel aan 
de Elzenstraat klinkt regelmatig fraaie muziek van kleinere 
ensembles, ook in de Noordstraat en Stationsstraat worden mooie 
pareltjes ten gehore gebracht.

Deze huiskamerconcertjes worden 
georganiseerd door de Stichting 
Kunstprojecten Tilburg onder de 
bezielende leiding van Henk Ver
hoeven. Deze stichting is in 2000 
opgericht. Het eerste project was 
'Kunst Dichterbij', een kunstpro
ject in de Mariastraat waarvan nu 
nog een viertal artistieke tableaus 
tegen de gevels te zien zijn. Overi
gens is de Mariastraat  het straatje 
tussen de Nieuwlandstraat en de 
Langestraat  niet vernoemd naar 
de heilige maagd, maar naar Maria 
Pollet, geboren in 1849, loot van 
een rijke lakenfabrikantenfamilie 
uit de Noordstraat.

In het verleden heeft Henk ook in 
wijkcentrum In De Boomtak cul
turele activiteiten georganiseerd. 
Acht jaar terug werd begonnen 
met het organiseren van kleinscha
lige concerten. Deze werden onder 
andere uitgevoerd in ruime huis
kamers in de Noordstraat en Sta
tionsstraat, de winkelruimte van 
De Refter in de Nieuwlandstraat 
en ook bij het autobedrijf Probaat, 
dat gestart is in de Bomenbuurt, 
maar sinds 2008 verhuisd is naar 
TilburgNoord.
 

Op 23 november was het concert 
'Dear Adam' van Joosje Jochems 
en Wessel Maas te beluisteren. Eer
der dit jaar gaf singersongwriter 
Claudy een concert en is een mu
ziekwandeling in de buurt geor
ganiseerd langs concertjes op drie 
verschillende adressen. Ook ver
meldenswaard is het optreden van 
flamengogitarist Maurice Leenaars 
en de avond rond Jace van de Ven, 
onze eerste stadsdichter. Dit is 
maar een kleine greep uit de ge
organiseerde bijeenkomsten van 
de Stichting Kunstprojecten Til
burg. Via de pers, Tilburgse Koerier, 
Stadsnieuws en de verspreiding 
van nieuwsbrieven worden de con
certen aangekondigd. Maar je kunt 
misschien beter kijken op www.
stichtingkunst projectentilburg.
nl. De concertavonden duren een 
uur, de entree bedraagt 10 euro, 
inclusief koffie of thee. De belang
stelling is altijd groot. Er wordt ver
wacht dat je je van te voren aan
meldt en reserveert per mail via:  
info@kunstdichterbij.nl .

 X Wil Verheggen.
 I Han van de Berg

5e editie van De Draad 
2018: liever thuis
De Draad is een magazine dat gaat over zelf- en samenredzaamheid 
en is een kompas in de wereld van welzijn, zorg en wonen. Het blad 
wordt bij elke 60-plusser in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout 
bezorgd. Daarnaast kunnen ze van ongeveer 250 plekken in 
Tilburg gratis meegenomen worden. De magazines liggen onder 
andere klaar bij het wijkcentrum In de Boomtak.

De 5e editie van De Draad 2018 
met als thema ‘Liever thuis’ wordt 
verspreid in de week van 7  14 
december en bevat artikelen als: 
 Rondje theater met Vier Het Leven, 
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Zelf de regie weer 
in handen door De 
Krachtcentrale 013
‘Niet perse een baan die bij je past, maar een bestaan dat bij 
je past’. Dat is het motto van Stichting Krachtcentrale 013.  
“Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen, de wederkerigheid 
(voor wat hoort wat) en het netwerk waar mensen onderdeel 
van uitmaken”, aldus Frans Brinkman, die ook spreekt voor 
mede-oprichter Gerda de Ruijter en de andere coaches bij de 
Krachtcentrale in de Boomstraat. Vijf jaar geleden richtten zij de 
stichting op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
laten re-integreren en participeren. Oftewel mensen die al langer 
niet (kunnen) werken, begeleiden om weer deel te gaan nemen 
aan de maatschappij en als dat kan aan de arbeidsmarkt. 

De kracht van hun werkwijze zit 
in het groepsproces volgens Frans. 
Alle deelnemers werken in groepen 
met positieve psychologie. Onder 
leiding van hun coach zoeken 
ze naar hun drijfveren, hun 
kwaliteiten, de dingen waar ze 
enthousiast van worden en plezier 
in hebben. Van daaruit wordt 
gekeken naar welke baan daar op 
kan aansluiten. Liefst een betaalde 
baan, maar ook vrijwilligerswerk is 
een optie. Als mensen maar weer 
deelnemen (participeren) aan de 
maatschappij. 

Steun aan elkaar
In de groep kan men frustratie en 
verdriet kwijt, maar meer nog steun 
en successen. Werken aan persoon
lijke effectiviteit is het doel. Of dat 
nu assertiviteit is of juist het tegen
overgestelde, leren jezelf te presen
teren, je eigen kwaliteiten te zien 
en daar ook trots op te zijn. Deel

nemers worden uitgedaagd kri
tisch naar zichzelf te kijken en zelf 
de regie weer in handen te nemen. 
Terugkijken naar successen uit het 
verleden roept de trots van toen 
weer op. Met steun van de groep 
is dat zeer effectief. Mensen krijgen 
weer zelfvertrouwen en respect. 

Drie stromen
Het coachingstraject werkt als 
het ware met drie stromen. De 
eerste stroom is werkfit worden. 
Na bijvoorbeeld een burnout of 
langere ongewilde werkloosheid 
weer in het ritme komen van we
kelijkse activiteiten. Letterlijk de 
‘eropuitgroep’. Lichamelijk en 
geestelijk weer op gang komen en 
een netwerk opbouwen door die 
activiteiten te ondernemen. Want 
een netwerk van kennissen, vrien
den en collegadeelnemers is vaak 
essentieel om weer aan de slag te 
komen. 

‘Via via’ werkt al eeuwenlang om 
aan de slag te raken, zeker ook 
voor oudere deelnemers bij de 
Krachtcentrale 013. 

De tweede stroom is de weg naar 
werk. Door de eerder omschre
ven zoektocht naar drijfveren en 
plezier worden mensen begeleid 
naar een bestaan dat bij hen past. 
Soms in heel ander werk dan wat 
ze deden, soms hetzelfde werk bij 
een ander type bedrijf dat beter 
past en ook naar vrijwilligerswerk 
dat weer aansluiting geeft naar een 
eventuele betaalde baan. 

De derde stroom zijn mensen die 
werken, maar zich oriënteren op 
ander werk omdat ze bijvoorbeeld 
niet meer gelukkig zijn met wat ze 
doen. In de vorm van snuffelstages 
kunnen ze kijken of een andere 
richting hen wel blij maakt, voor ze 
daar echt een baan in gaan zoeken 
en hun bestaande werk opgeven. Zo 
was er recent een deelnemer die uit 
het accountmanagement komt en 
na een snuffelstage nu benaderd is 
om coördinator te worden van een 
wijkcentrum van ContourdeTwern. 
Of iemand die een switch maakte 
van administratief werk naar de zorg. 

Wie betaalt dat?
De Krachtcentrale is een Stichting 
die door waarden wordt gestuurd, 
en geen commercieel gedreven 
organisatie. Maar ze streven wel 
naar een duurzame financiële 
basis, dat houdt in dat ze hun eigen 
broek ophouden. Hun inkomsten 
komen vanuit de gemeente, het 
UWV, bedrijven en kleine eigen 
bijdragen van deelnemers indien 

dat mogelijk is.  Daarnaast hebben 
ze enkele sponsoren, zoals het 
Oranjefonds. 

Het traject voor mensen die 
langdurig ziek zijn (geweest) en 
daarom moeten reintegreren 
wordt over het algemeen door 
het UWV en/of bedrijven betaald. 
De gemeente betaalt begeleiding 
van mensen die in de bijstand 
terecht zijn gekomen en vaak met 
meerdere problemen geholpen 
moeten worden. Met de hulp 
van de coaches komt een aantal 
mensen soms na jaren weer uit 
de bijstand en nemen weer deel 
aan de maatschappij. Tot grote 
tevredenheid van alle partijen.
Aan een wand bij de groepsruimtes 
hangen krantenverslagen van 
verschillende succesverhalen, heel 
inspirerend voor nieuwkomers, 
the wall of succes!

Iedereen kan komen voor een gra
tis kennismaking; samen met één 
van de coaches wordt er in een 
persoonlijk gesprek gekeken naar 
de mogelijkheden qua ondersteu
ning en financiering. 
 

 ĵ Meer informatie en contact  
opnemen kan via de website 
www.dekrachtcentrale013.nl.  

 X Fransje ter Doest

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.

Een studio voor 
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl
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Wie de Noordstraat vanaf de Spoorlaan in rijdt ziet dat het 
eerste huis begint met nummer 49. Vernieuwing van de Tilburgse 
spoorlijn zo’n zestig jaar geleden is de boosdoener. ‘Laagspoor’ 
werd ‘hoogspoor’ en monumentale panden maakten plaats 
voor De StadsHeer en Parkeergarage Knegtel. Oh ja, er was in de 
Tweede Wereldoorlog ook een bombardement in dit gedeelte van 
de Noordstraat. Dat leverde flink wat schade op.

Groeten uit de wijk, vroeger en nu

Tot halverwege de jaren vijftig 
van de vorige eeuw stonden hon
derden fietsers regelmatig een 
kwartier te wachten voor gesloten 
spoorbomen. Ook bij de overweg 
aan de Noordstraat en de Gast
huisstraat (nu Gasthuisring). De 
spoorbomen waren niet alleen 
dicht vanwege de gewone treinen 
van en naar Breda, maar er moest 
ook flink gerangeerd worden. Daar 
moest wat aan gebeuren vonden 
burgers en gemeente. Burgemees
ter Van Voorst tot Voorst kreeg in 
1957 de eer om de eerste spade in 
de grond te steken voor de aanleg 
van een moderne spooraanpas
sing. De spoorlijn werd verhoogd 
door de rails op een hoge zand
dijk te leggen. Op die manier ont

stonden diverse viaducten om de 
doorstroming van het verkeer te 
vergroten. Hoogspoor werd gezien 
als moderne oplossing voor de toe
nemende verkeersproblemen. In 
diverse plaatsen in Nederland werd 
in het midden van de 20e eeuw een 
vergelijkbare oplossing toegepast.

Tilburg ging met zijn tijd mee
Voor dit ingrijpende spoorpro
ject was gedegen sloop van mooie 
panden nodig. De gemeente kocht 
midden jaren vijftig al het be
nodigde onroerend goed op om 
het hoogspoor en de aanpassing 
aan de Spoorlaan te realiseren. 
De Noordstraat eindigt nu bij de 
Spoorlaan, maar liep vroeger dus 
door tot aan de spoorwegovergang 

in de Gasthuisstraat.
In die tijd was hier van alles aan ho
reca en winkels gevestigd: Café Van 
Abeelen (later verhuisd naar Bou
levard Café), kachelsmid Jan Oo
mens, slagerij Van Empel, banket
bakker Van Boelaars, sigarenwinkel 
Van Deurzen. Voor de ophoging 
van het spoor was een flinke hoop 
zand nodig. Dat haalden ze net 
buiten Tilburg vandaan. De graaf
werkzaamheden leverde een enor
me plas op van 70 hectare, op die 
plek bevindt zich nu Safaripark 
Beekse Bergen. In 1962 kwam het 
hippe hoge spoor gereed.

De oorlog was net één dag oud
Op 10 mei 1940 treft een Duitse 
bom de Noordstraat. Het projec
tiel was bestemd voor het spoor
wegemplacement om het trein
verkeer lam te leggen, maar het 
sloeg in op Noordstraat 59. Schoe
nenzaak Van Rijswijk kreeg de bom 
letterlijk in de winkel. Mevrouw 
Van Rijswijk overleefde de Duitse 
misser niet. Maar er werden meer

dere onschuldige wandelaars in de 
Noordstraat getroffen. Er vielen bij 
klaarlichte dag maar liefst negen 
doden. De huidige bewoonster op 
dit adres, mevrouw Brokken ver
telt: “Er waren flinke vernielingen 
aan dit pand. De voorpui lag er he
lemaal uit en alle ruiten waren ver
brijzeld.” Vergeelde foto’s laten de 
enorme schade zien. Ook de aan
grenzende huizen raakten zwaar 
beschadigd. 

Vroeger en nu
Rondom de oude spoorwegover
gang zie je op de nieuwe foto: Ta
lent Square, parkeergarage Knegtel, 
woontoren De StadsHeer en het 
tijdelijke kantoor van Stadswinkel 
Centrum. Rechts op de ansicht is 
het hek van Villa de Vier Jaargetij
den zichtbaar. In het prominente 
pand op de hoek was installatie
bedrijf Boink Meijer gevestigd, nu 
bewoond door studenten van Stu
dentenvereniging Vidar.

 X Chris Oomes

 I Chris Oomes
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wijk verrezen. Het lijkt een kwestie 
van tijd dat de laatste grote voor
malige bedrijfslocatie bebouwd 
wordt. Het terrein van de Tilburg
se Waterleiding Maatschappij 
(TWM) wacht tot die tijd rustig af.

Squashcentrum Boomstraat wijkt 
voor riante stadswoningen

Volgens de projectontwikkelaar worden het 'vijf hippe 
energieneutrale stadswoningen' en zijn ze 'het toppunt van 
wonen'. Met de geplande nieuwbouw op de locatie van het 
squashcentrum De T aan de Boomstraat krijgt onze wijk weer een 
nieuwbouwproject op een prominente plek. De ontwerpen zien er 
flitsend uit en de prijzen zijn navenant: ruim een half miljoen voor 
de duurste uitvoering.

Het was al lang een publiek ge
heim dat de eigenaar van squash
centrum De T openstond voor een 
andere invulling van zijn perceel. In 
het verleden aasden verschillende 
projectontwikkelaars op de hal om 
er studio's of appartementen van 
te maken. Maar deze liepen stuk 
op het gemeentelijke beleid om 
niet nog meer kleine, laagwaardige 
wooneenheden in onze wijk toe te 
staan. Nu komt dan alsnog na 25 
jaar een einde aan het squashcen
trum.  

De plannen van projectontwik
kelaar Van Gisbergen uit Hooge 
Mierde zien er indrukwekkend uit. 
In de flitsende brochure glimt het 
ontwerp van de vijf stadswonin

gen de potentiële koper tegemoet. 
Qua stijl doen ze enigszins denken 
aan de nieuwbouw op het voor
malige De Regenboogterrein. De 
woningen worden gasloos en ener
gieneutraal opgeleverd.

Volbouwen
De bouwplannen op de hoek 
BoomstraatElzenstraat passen in
middels in een stramien. Veel oude 
bedrijfslocaties in onze wijk zijn de 
afgelopen decennia volgebouwd. 
Holland Staete op de hoek El
zenstraatCeciliastraat dateert van 
begin deze eeuw. De locatie van de 
voormalige vormenfabriek is bijna 
omgetoverd tot project Vormen
rijk. Bijna klaar zijn ook de 17 ap
partementen aan de Bredaseweg 

op de plek van garage Rentmees
ter. De grootste nieuwbouwlocatie 
van de afgelopen decennia is onge
twijfeld die van stoomververij en 
chemische wasserij De Regenboog. 
Deze ging in 1996 failliet en hier is 
sindsdien een nieuw deel van onze 



6  |  Wijkkrant De Noordhoek

Buurtbewoners bezorgd om bomen op Lindeplein
Rondom het Lindeplein zijn wat verwikkelingen over de kap 
van de lindebomen. Over de ontstane situatie hebben twee 
omwonenden van het Lindeplein een ingezonden brief gestuurd. 
Door de redactie is ook om een reactie van de gemeente gevraagd. 

Ingezonden brief van Theo van 
Breugel en Marcel Hermans
Op het Lindeplein is op 7 juni een 
lindeboom gekapt. Nog twee bo
men verkeren in slechte staat en 
moeten zo snel mogelijk gekapt 
worden. Dit laatste is de conclu
sie zoals de gemeente die heeft 
getrokken uit het onderzoek van 
een boomadviseur. De gemeente 
heeft daarom een kapvergunning 
aangevraagd. We hebben gehoord 
dat er een alternatief is en hebben 
daarom bezwaar tegen de kapver
gunning aangetekend. Bovendien 
maken we ons zorgen om de oor
zaak van die slechte staat, die voor 
een deel ligt in de halfverharding 
van het plein. Dat zou de andere 
bomen die nu nog gezond zijn, ook 
kunnen bedreigen. 

Alternatief voor kap?
Uit het onderzoek blijkt dat de 
twee bomen onherstelbaar ziek 
zijn. Maar dat wil niet zeggen dat zo 
snel mogelijk kappen de enige mo
gelijkheid is. Een andere boomad
viseur heeft namelijk aangegeven 
dat met een aantal maatregelen de 
bomen nog 5 à 15 jaar mee zouden 
kunnen gaan. De vraag is wel of dat 
technisch kan en betaalbaar is. Als 
dat zo is, dan zou dat voldoende 
tijd geven om een vervangende 
boom van een stevig formaat er
gens op te laten groeien. Maar dan 
is er ook nog de vraag hoe de rest 
van de bomen op het plein beter 
verzorgd kunnen worden. Samen 
met de wijkraad hebben we gepro
beerd met de gemeente hierover 
in gesprek te komen.

Oorzaak van de zieke bomen
Een van de oorzaken van de zieke 
bomen is de samenstelling van de 
grond. Tijdens een onderzoek zijn 
enkele grote gaten gegraven om te 
kijken hoe de bodem rondom de 
boomwortels eruit ziet. Daaruit 
bleek dat de grond onvoldoende 
voeding en vocht bevat en kan 

doorgeven. Dat ligt waarschijn
lijk aan de gele halfverharding op 
het plein, die dus al heel lang niets 
doorlaat. Als daar niets aan veran
dert, is dat een potentiële bedrei
ging voor de gezonde bomen. Een 
andere oorzaak is waarschijnlijk 
het onvoldoende en onregelmati
ge onderhoud door de gemeente.

Overleg met gemeente
Op 18 september is er een in
formeel gesprek geweest met de 
gemeente waarin zou worden be
sproken of één of misschien zelfs 
beide bomen (voorlopig) niet ge
kapt hoeven te worden. De aan
vraag voor de kapvergunning is 
vervolgens opgeschort. Tijdens 
het gesprek is afgesproken dat een 
tweede bomendeskundige om ad
vies zou worden gevraagd en dat 
beide partijen de uitkomst van 
overleg tussen beide bomendes
kundigen zouden overnemen. Er 
is dus verschil van inzicht of het 
kappen onmiddellijk moet gebeu
ren of dat het realistisch is dat de 
bomen op een veilige manier nog 
een aantal jaren blijven staan. De 
gemeente lijkt het advies van hun 
eigen deskundige te gaan volgen 
en wil de bomen zo snel mogelijk 
kappen. De omwonenden hebben 
de gemeente om overleg gevraagd 
om meer inzicht in die conclusie 
te krijgen. Indien dit overleg niet 
plaatsvindt, kunnen de omwonen
den alleen nog maar een uitspraak 
op het bezwaarschrift tegen de 
kapvergunning afwachten.

Hoe nu verder?
Mede in het kader van het pilot
project voor de nieuwe omge
vingswet dat in de Noordhoek 
gaat lopen, zou dit overleg voor 
de gemeente een niet te missen 
kans zijn om het vertrouwen van 
de bewoners te herstellen. Er moet 
een kloppend en compleet plan 
voor het hele plein komen. Zieke 
bomen moeten worden vervangen 

door volwassen lindebomen en de 
bodem bij alle bomen verbeterd 
worden. Ook past in dat plan de 
gewenste verdere vergroening van 
het plein en nieuwe speelmogelijk
heden voor kleine kinderen. Om
wonenden hebben de gemeente 
gevraagd om zo snel mogelijk met 
zo’n compleet plan te komen en 
daarover een informatieavond te 
houden. De gemeente staat daar 

positief tegenover, maar heeft op 
20 november laten weten dat een 
praktische oplossing niet tot de 
mogelijkheden behoort. Dat bete
kent dat het bezwaarschrift in het 
kader van de formele behandeling 
wordt voorgelegd aan de Commis
sie Bezwaarschriften.

 X Theo van Breugel en  
Marcel Hermans

Reactie Robert Hornikx namens de gemeente Tilburg

Blauwe cirkels links zijn de twee bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd.  
De blauw omcirkelde boom rechtsboven is al gekapt.

samen met een jurist bekeken 
of er informeel een praktische 
oplossing kon komen, zodat het 
bezwaar ingetrokken zou wor
den. Dat is helaas niet gelukt. 
Nu wachten we de formele uit
spraak af. Zodra daaruit duide
lijk wordt wat er met de bomen 
moet gebeuren, gaan we verder 
met het maken van een inte
graal plan van het plein, waarbij  
de buurtbewoners betrokken 
worden met onder andere een 
informatieavond.”

“De gemeente betreurt het dat, 
ondanks de vele gesprekken 
met elkaar, er niet tot een goe
de oplossing is gekomen. De 
belangrijkste reden om uitvoe
ring te willen geven aan de ver
leende kapvergunning heeft te 
maken met de veiligheid. Als er 
iets gebeurt, is de gemeente ver
antwoordelijk. Op dit moment 
kunnen wij geen garanties geven 
dat de bomen de komende jaren 
geen gevaar voor omwonenden 
opleveren. Na het indienen van 
het bezwaarschrift hebben we 
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Uit de hand 
gelopen 
hobby

Wie door de Tuinstraat loopt, 
kan het bijna niet ontgaan: het 
prachtige minikerstdorp in de 
huiskamer van Adriaan Aerts 
op nr 4712. Wat uit liefde voor 

Ontwikkeling Spoorpark gaat in hoogste versnelling 
In de wijkkrant houden we nauwgezet de aanleg van het 
Spoorpark in de gaten. Dit bijzondere stadspark in onze wijk 
gaat juni 2019 officieel open. Tot die tijd is er genoeg te melden.  
Hierbij de stand van zaken ontleend aan de site van het park 
www.spoorparktilburg.nl

Asbest bij Van Beurden-terrein 
verwijderd
Op aandringen van het bestuur 
van Stichting Spoorpark is eind 
november een gespecialiseerd be
drijf begonnen met het verwijde
ren van de asbestdaken op het Van 
Beurdenterrein in de westelijke 
hoek van het Spoorparkterrein. 
Het afgetrapte terrein is jarenlang 
inzet van een geschil tussen de ge
meente Tilburg en de huidige eige
naren. Hierdoor verloedert het ter
rein al tientallen jaren, wat vooral 
de bewoners van de nabijgelegen 
flats een doorn in het oog is. Af
gelopen jaar waaiden er dakdelen 

het park in tijdens een storm. Her
haling hiervan wilde het bestuur 
van Stichting Spoorpark uiteraard 
voorkomen. Anita de Haas, se
cretaris van het Spoorpark: ‘We 
willen niet het risico lopen dat bij 
de eerste de beste storm weer as
bestplaten loslaten en in het park 
terechtkomen, met alle gevolgen 
van dien.’

In de tussentijd gaat de discussie 
over koop of wellicht onteigening 
van het afzichtelijke terrein door. 
Mochten de gemeente Tilburg en 
de eigenaren van het terrein het 
niet eens worden, dan bestaat de 

kans dat een onteigeningsproce
dure wordt gestart. Het bestuur 
en kwartiermakers van het Spoor
park hopen dat de partijen al voor 
die tijd tot een akkoord komen en 
deze ‘rotte kies’ snel getrokken kan 
worden. 

Eerste paal scouting Esjeeka
Scouting Esjeeka, een van de kwar
tiermakers van het eerste uur, vier
de onlangs een mijlpaal: de eerste 
werkzaamheden voor hun nieuwe 
onderkomen zijn begonnen. Es
jeeka heeft een lange geschiedenis 
die teruggaat tot 1936. Met een 
team van 17 vrijwilligers verzorgen 
zijn elk weekend de opkomst voor 
de 65 jeugdleden die de groep rijk 
is. De nieuwbouw van Esjeeka is, 
samen met de overkapping en de 
kiosk, het eerste gebouw dat gere
aliseerd wordt in het Spoorpark.

Architect Tjeerd Timmermans, 
projectmanager Roger Bueters en 
aannemer Van Gisbergen spelen 
een belangrijke rol bij de nieuw
bouw. Maar het meeste werk 
wordt gedaan door vrijwilligers 
van Esjeeka. Staf, bestuur en ou
ders en veel andere vrijwilligers 
steken de handen uit de mouwen, 
wat natuurlijk goed aansluit bij het 
burgerinitiatief dat het Spoorpark 
is. Onlangs is er door een klein 
clubje vrijwilligers een begin ge
maakt met de aanleg van het riool. 
Dezelfde vrijwilligers verkochten 
vlak na Sinterklaas kerstbomen 
voor de buurt aan de poorten van 
het Spoorpark. Op oudjaarsdag 
31 december verkopen zij in het 
Spoorparkgebouw aan de Cecilia
straat oliebollen voor buurtbewo
ners en andere liefhebbers.  

Engeland ooit begon met de 
aankopen van een paar miniatu
ren van oudEngelse gebouwen, 
is uitgegroeid tot een heel dorp 
in kerstsfeer. De eerste paar jaar 

zette Adriaan het dorp voor 
zichzelf op, maar sinds vorig jaar 
laat hij de gordijnen open, zodat 
iedereen kan genieten van ‘zijn’ 
dorp. Dit kan nog tot zes januari.

 I Chris Oomes
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WIJKNIEUWS Berichten van de gemeente 

Tips tegen stank en maden 
in de afvalcontainer 

HOE BLIJFT MIJN CONTAINER SCHOON EN FRIS?

• Ggroente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten alleen in de GFT-container. Daarnaast het GFT
 gedeelte in een warme periode eventueel voorzien van een biologisch a�reekbare 
 containerzak. Deze zijn in diverse winkels te koop. 
• Papier en Plas�c- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) goed sorteren en 
 vleesbakjes even omspoelen voordat ze in de PMD container gaan.
• Glas (met deksel!) kan naar de containers die in de hele gemeente verspreid staan, zie de 
 glascontainerkaart op www.�lburg.nl/afval.

En verder helpt het: 
• De container droog te houden door onderin een stukje krant of stro te leggen. Dit neemt vocht 
 op en voorkomt het aankoeken van afvalresten. 
• De container ook regelma�g schoon te maken met heet water en groene zeep of een scheutje 
 azijn.
• De container zoveel mogelijk in de schaduw te ze�en met de deksel op een kiertje. Als de 
 container warm wordt gaat het s�nken en broeden en daar zijn vliegen en maden dol op!

HOE VOORKOM IK MADEN IN MIJN GFT CONTAINER?

• Verpak etensresten in een biologische a�reekbaar zakje (GFT zakje), dan is het minder 
 interessant voor vliegen om eitjes te leggen. Er zijn gra�s GFT-zakjes te krijgen bij de stads-
 winkels, de milieustraten en de KGA-wagen. Knoop deze zakjes goed dicht.
• Geen GFT zakje bij de hand? Verpak etensresten dan in een enkele krant of keukenpapier.
• Vliegen houden ook niet van sterke of frisse geuren. Dus zorg voor een lekker luchtje in container 
 door middel van een luchtverfrisser, toiletblokje, Provençaalse kruiden. Een oude panty met 
 mo�enballen kan ook helpen.  
• Probeer voedselverspilling tegen te gaan door slim inkopen te doen. Teveel niet houdbare   
 spullen belanden uiteindelijk in de container. Dus misschien minder aanbiedingen kopen?

HELP! TOCH MADEN IN MIJN CONTAINER... 
Leg Hedera (klimopsoort) in de bak. Dit is gi�ig voor maden. Een takje in de container doodt 
de aanwezige maden. Strooi regelma�g een handje (strooi)zout of kalk in de container om de 
maden uit te drogen. Of spuit de container in met azijn. 

Meer informatie over afval
en de .

DRUK|PRINT|VAKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten

Jubileumkaarten
Folders

Handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a  |  5038 PM Tilburg

telefoon 013-5423735  |  telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl  |  www.drukkerijhabe.nl
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TVacatures vrijwilligers 
voor In De Boomtak

Desktop publisher (DTP)
Voor het wijkcentrum zoeken 
we een enthousiaste en kundige 
vrijwilliger voor het ontwerpen 
van posters, flyers, folders en 
andere mediauitingen. Hiervoor 
heb je kennis van en ervaring 
met Microsoft Office 365, Adobe 
Photoshop en Adobe Illustrator. 
Adobe Indesign kan handig zijn, 
maar is niet noodzakelijk.
Spreekt het je aan? Kom ons 
dan een paar uur per week 
ondersteunen! 

Webredacteur
Voor het onderhouden van de 
website van In De Boomtak 
zoeken we een enthousiaste en 
kundige webredacteur. Hiervoor 
heb je ervaring met en kennis van 
Wordpress, Microsoft Office 365 
en Adobe Photoshop. Kennis van 
Adobe Illustrator en SEO zou fijn 

zijn, maar is niet noodzakelijk. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
plaatsen en redigeren van teksten, 
plaatsen en bewerken van foto’s 
en nieuwe pagina’s aanmaken op 
de website. Kortom, alles wat te 
maken heeft met het onderhoud 
van de website. Heb je het idee dat 
onze website beter kan? Dan horen 
wij graag of je ons een paar uur per 
week kunt helpen. 

Wat bieden wij jou?
•  Je komt in een heel gezellig en 

vriendelijk team van vrijwilligers 
te werken

•  Koffie, thee en frisdrank zijn 
tijdens je werkuren gratis

•  Je krijgt een Microsoft Office 
365 account met 1 TB Cloud 
opslag gratis zolang je voor In 
De Boomtak werkt

•  Wil je een ruimte huren in ons 
wijkcentrum, dan is dat voor 
jou gratis

•  Jij bepaalt welke uren je werkt. 
Dat is geheel aan jou

•  Elke vrijdag vanaf 16.00 uur 
ben je welkom op de VrijMiBo 
(vrijdagmiddag borrel)

•  Werkervaring en natuurlijk 
uitbreiding van je portfolio

 ĵ Heb je interesse in een van deze 
functies dan kun je je aanmelden bij 
clemens.audenaerd@deboomtak.nl. 
We nemen dan z.s.m. contact met je 
op voor een kennismakingsgesprek.

Komst wijkteam Thebe
Met ingang van 1 januari 2019 komt het wijkteam van Thebe 
Wijkverpleging in ons wijkcentrum een ruimte huren. Deze 
ruimte wordt voor hen de uitvalsbasis van waaruit zij hun 
activiteiten en werkzaamheden in onze wijk gaan uitvoeren.

Gekozen is voor lokaal 1, de plek 
waar de prikpost  voor velen 
bekend  altijd is geweest. De 
ruimte zal binnenkort worden 
klaargemaakt (geschilderd, ICT en 
aangekleed) door de Thebe, zodat 
de dames vanaf januari vanuit de 
Boomstraat kunnen gaan starten. 
De prikruimte is overigens nu 
verplaatst naar een kleinere ruimte, 
net naast het vroegere lokaal.
Het bestuur van het wijkcentrum 
is zeer blij met de komst van het 

wijkteam. Het past prima bij de rol 
en functie die zij als wijkcentrum 
willen vervullen in de wijk. Immers 
hierdoor zijn er kortere lijnen 
onderling en kunnen sommige 
vragen mogelijk sneller worden 
gesignaleerd, doorgegeven en 
opgepakt. Dames, van harte 
welkom en we hopen dat jullie 
komst voor iedereen goed zal 
bevallen.

 X Lisette Sweep



Nummer 7 2018 |  9

Zoek de 10 verschillen

1. boompjE 2. DE op wegwijzer 3. geel vogelhuisje 4. vogeltje 5. huisnummer 6. blaadje 
links 7. rood-wit kruis 8. denkwolkje rechts 9. blikje rechts 10. hoofd achter raam

Verdwalen in de Bomenbuurt
Meidoornstraat, Wilgenstraat, Boomstraat, Prunusstraat. Het zijn  
allemaal namen die je verwacht in de Bomenbuurt. Maar hoe zit 
dat eigenlijk met De Regenboogstraat, de Watertorenstraat, de 
Missionarisstraat, de Dionysiusstraat en Westpoint? Hoe zijn die 
onderdeel geworden van de verder zo groene en levendige collec-
tie straataanduidingen? 

Het is een prettige gewoonte om 
wijken in Nederland een thema 
te geven, zodat straatnamen een 
bepaalde verbondenheid met 
elkaar hebben. Dus als je in de 
Bomenbuurt woont, dan is er een 
grote kans dat jouw straatnaam 
naar een boom of plant vernoemd 
is. Toch is dat niet overal het geval. 
Hoe dat kan en welke betekenis 
hierachter zit, wordt in dit artikel 
verder uitgelegd.

Missionarisstraat
Wie denkt dat missionaris de naam 
is van een exotische boom heeft 
het mis. De term verwijst natuurlijk 
naar mensen die een katholieke 
geloofsovertuiging hebben. Om 
preciezer te zijn naar de vroegere 
bewoners van het voormalig 
klooster aan de Bredaseweg, dat 
tegenwoordig onderdeel uitmaakt 
van het wijkje Rooi Harten. 

De missionarissen maakten veel 
gebruik van de trein en liepen 
daarom vaak door de Bomenbuurt 
heen, om op het station te komen. 
De kortste route was om dit 
via de Palmstraat te doen. De 
gemeenteraad van Tilburg vond 
dit in 1900 genoeg aanleiding om 
de naam Palmstraat te vervangen 
door Missionarisstraat. En die 
straatnaam wordt tot op de dag 
van vandaag nog gebruikt. 

De Regenboogstraat
Wie woont in De Regenboogstraat 
woont eigenlijk op het terrein 
van ‘eene vennootschap, ten doel 
hebbende de uitoefening eener 
wollen en katoenen goederen
ververij’. In de 20ste eeuw werd 
deze naam veranderd in Stoom
ververij en Chemische Wasserij 
De Regenboog. Na het vertrek 
van dit bedrijf in 1996 en de 
sloop van het complex in 1999 
werd begonnen met de bouw van 

woningen en appartementen op 
het leeggevallen terrein. Hoewel 
het bedrijf tegenwoordig niet 
meer bestaat, leeft het nu voort 
als opvallende straatnaam in de 
Bomenbuurt. 

Watertorenstraat
Wellicht het meest iconische ge
bouw van de Noordhoek is de 
Watertoren aan de Bredaseweg. 
Ontworpen door ir. H.P.N. Hal
bertsma en opgeleverd in 1898 
is het gebouw nu beeldbepalend 
voor onze wijk, maar wordt het 
door citymarketing ook vaak ge
bruikt om de skyline van Tilburg 

mee in kaart te brengen. Het is 
dus niet vreemd dat er een straat 
naar de stenen kolos vernoemd is. 
Dit gebeurde overigens pas in 1901 
toen werd besloten een deel van 
de Beukenstraat een andere naam 
te geven. 

Dionysiusstraat
St. Dionysius is de patroonheilige 
van Tilburg. Met al die katholieke 
invloeden in de Bomenbuurt is het 
dus te verwachten dat deze heili
ge ook een plek in de buurt zou 
krijgen. Dat werd een heuse straat! 
Toen de Tilburgse raad in 1900 be
sloot om deze straatnaam goed 
te keuren, waren ze daar waar
schijnlijk niet rouwig om. Want 
de eerdere naam was de Beetho
venstraat, die weer kruiste aan de 
Mozartstraat. En ja, dat thema pas
te natuurlijk sowieso al niet meer 
in de Bomenbuurt. 

Westpoint
De toren die iedere inwoner van de 
stad Tilburg kan zien, heet natuur
lijk Westpoint en ligt aan de straat 
Westpoint. Als gevolg van deze 
naamswijziging zit er nu een klein 
gat in de Ringbaan West. Het ge
vaarte is 141,6 meter hoog en telt 
48 verdiepingen. Omdat de woon
toren verreweg het hoogste ge
bouw in Tilburg is, werd besloten 
om een lichtkunstenaar te vragen 
het gebouw kleurrijk aan te kle
den. Uiteindelijk was het beeldend 
kunstenaar Herman Kuijer die met 
het idee kwam om gekleurde licht
strips te plaatsen tussen de verdie
pingen, waardoor het pand ook 
‘s avonds beeldbepalend voor de 
buurt blijft. 

 X Kevin Hordijk
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Repair Café in wijkcentrum In De Boomtak
Het is weer december, tijd om het huis te versieren in kerstsfeer 
en om het gourmetstel of de elektrische deken tevoorschijn te 
halen. Maar dan blijkt er soms wel eens wat mis …. Geen nood! 
Op zaterdag 15 december staan, zoals op iedere derde zaterdag 
van de maand, vrijwilligers van het Repair Café van wijkcentrum 
In De Boomtak te popelen om voor u aan de slag te kunnen gaan. 
Dus heeft u een kitsch-kerstman waar geen beweging in te krijgen 
is, weigert de ster boven de kerststal te stralen, wordt de grillplaat 
maar niet warm of zit er een gat in je kersttrui, kom dan langs in de 
Boomstraat 81. Van 13:00 tot 16:00 uur kunt u uw eigendommen 
voor reparatie aanbieden.

Deskundige vrijwilligers doen 
soms het onmogelijke om, liefst 
samen met u, de spullen weer in 
orde te krijgen. U kunt terecht met 
elektrische apparaten, computers 
en fietsen. En met kleine repara
ties aan kleding weten de vaardige 
dames achter de naaimachine wel 
raad. Als tegenprestatie vragen we 

slechts een kleine vrijwillige bij
drage. Soms is het druk en moet 
je wat geduld hebben voor je aan 
de beurt bent. Maar met een kof
fiepraatje met andere buurtbewo
ners gaat de tijd snel voorbij. En 
wie weet zijn uw spulletjes weer 
zo goed als nieuw als u het Repair 
Café weer verlaat en kunt u zonder 

Rijkgevulde hazenpeper,
kant-en-klaar 
voor het kerstdiner
Geert Seebregts, oud-ondernemer van restaurant 
Hofstede De Blaak en bij u bekend van de recepten in 
deze wijkkrant, heeft al verschillende keren als vrijwilliger 
bij allerlei evenementen gekookt in wijkcentrum In De 
Boomtak. Ook dit jaar gaat hij weer met een aantal 
vrijwilligers traditionele hazenpeper koken voor de 
bewoners in en buiten de wijk.

Deze heerlijke hazenpeper kunt u bestellen. U krijgt er tevens 
verschillende recepten bij voor de bijgerechten. Handig voor diegene 
die het zich makkelijk wil maken met de kerstdagen.

De hazenpeper is verkrijgbaar in een verpakking van 500 gram, 
voldoende voor 2 à 3 personen, voor € 9,50. U kunt uiteraard ook 
meerdere verpakkingen afnemen als u met meer mensen gaat eten. 
Uw bestelling kunt u doorgeven in wijkcentrum In De Boomtak.  
U dient dan wel vooraf af te rekenen met uw pinpas.  
Contant betalen is helaas niet mogelijk.    

De bestelling kunt u afhalen op zaterdag 22 december van  
10:00 tot 15:00 uur bij In De Boomtak, Boomstraat 51.

Driebandentoernooi 
voor de 36e keer
Nadat er in 2018 op waardige wijze een einde is gekomen aan de 
strijd om de Mari van Poppel Trofee, heeft de organisatie contact 
gezocht met de collega-biljartverenigingen van In De Boomtak 
over de verdere voortgang van dit toernooi. Al snel werd het 
besluit genomen dat het toernooi voortgezet moet worden 
en heeft het bestuur van In De Boomtak hiervoor een nieuwe 
wisselbeker beschikbaar gesteld.

Het uitgangspunt voor de toe
komst wordt een toernooi met 16 
spelers, die in 2 poules gaan strij
den. Er zal worden gespeeld op de 
maandagavonden vanaf 19.00 uur, 
wekelijks vanaf 7 januari t/m 25 fe
bruari, waarna tot slot op 15 maart 
de finalewedstrijden worden ge
speeld, de prijsuitreiking plaats  zal 
vinden en dit toernooi zal worden 
afgesloten onder het genot van ’n 
hapje en drankje.

De winnaar van vorig jaar, Ad Ben
ders, zal er zeker alles aan doen om 
de nieuwe wisseltrofee te verove
ren, maar de voldoening van het 
spel zal toch de boventoon voeren. 
De organisatie blijft in handen van 
Tini van Poppel en Jo van de Wee
gen en is onlangs versterkt met 
Clemens Audenaerd. Samen gaan 

zij uit van een heel fijn en vooral 
gezellig toernooi en willen zij graag 
van de gelegenheid gebruik maken 
om u alle goeds voor het nieuwe 
jaar en voor iedereen een geslaagd 
toernooi toe te wensen. Tot ziens 
op 7 januari 2019.

zorgen Kerstmis gaan vieren.
Ook gereedschap dat u niet meer 
gebruikt en dat thuis maar in de 
weg ligt, kunt u bij ons komen 
inleveren. Dit gereedschap gaat 
dan naar de Stichting Gered Ge
reedschap Loon op Zand. Heeft 
u heel veel gereedschap of hele 

grote voorwerpen die u zelf niet 
kunt brengen? Dan kunnen wij 
ervoor zorgen dat het bij u thuis 
wordt opgehaald. Meer informatie:  
013  5430920.

 X  I Francis Huisman
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Repair Café in wijkcentrum In De Boomtak

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

Parasol omgetoverd tot lapjeskerstboom
In het voorjaar ontstond het idee om samen een kerstboom 
te haken of te breien. Met behulp van een sponsorbijdrage van 
het Boekenschop is deze boom nu klaar en te bezichtigen in het 
wijkcentrum. Komt dat zien!

Vele dames uit de wijk hebben 
hier hun bijdrage aan geleverd. 
Niet alleen de dames van de 
handwerkgroep op vrijdagmiddag, 
maar ook vrijwilligers van het 
wijkcentrum, dames van het 
Koersbal en bezoeksters. Allemaal 
zorgden ze voor groene, witte 
of rode lapjes van 15 x 15 cm. 
Door de handwerkdames van de 
vrijdagmiddag zijn deze lapjes 

aan elkaar vastgemaakt tot een 
boomkleed.
De lampjes in de boom zijn ge
sponsord door Patrick Horvers en 
de bijdrage van het Boekenschop.

Een mooie anekdote
'Voor ons als vrijdagmiddaggroep 
was het de eerste keer om zoiets 
groots te maken. We hadden 
geen ervaring met het bedenken 

en maken van een geraamte dat 
voldoende stevigheid zou bieden. 
De constructie waar we aan bezig 
waren leek niet echt mooi te 
worden. Opeens kwam een van de 
dames van de vrijdagmiddaggroep 
met een grandioos idee: ‘‘Zie de 
parasol die buiten staat. Daar kan 
het binnenkleed en het boomkleed 
overheen en dan zit het meteen 
stevig vast en kan niet omvallen.’’ 
Nogmaals dank voor dit grandioze 
idee!'

 X Lisette Sweep
 I Chris Oomes
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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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Sint-Dionysiusskerk, beter bekend als Heikese kerk
De Heikese kerk is niet alleen een plaats van gebed, het is ook een 
bijzonder gebouw met de status van rijksmonument. Sinds de 
Heilig Hart- oftewel Noordhoekse kerk in 1975 onder veel protest 
werd gesloopt, valt de Bomenbuurt onder ’t Heike.  Inmiddels 
is de parochie-indeling zo gewijzigd dat alles ten zuiden van het 
spoor onder de parochie De Goede Herder valt.

De patroonheilige van de Heikese 
kerk is Sint Dionysius. In Tilburg 
niet de enige, want ook de kerk 
van het Goirke is aan de heilige 
Dionysius gewijd. De kerk aan het 
Korvelplein heeft, naast Antonius 
van Padua, eveneens Dionysius als 
patroonheilige. Diezelfde Diony
sius is trouwens beschermheilige 
van Tilburg en bovendien heeft de 
Bomenbuurt zelfs een Dionysius
straat.

Geschiedenis
Het Heike kent een lange religieu
ze geschiedenis. In de dertiende 
eeuw bestond hier al een parochie 
WestTilburg met relaties met de 
Abdij van Tongerlo van de Nor
bertijnen. De tachtigjarige oorlog 
liet Brabant niet ongeroerd. Na die 
oorlog, vanaf 1648, werd de kerk 
door de hervormden opgeëist. De 
hervormde gemeente bleek echter 
te klein om de kerk te kunnen on
derhouden en zo werd het kerkge
bouw deels als raadhuis gebruikt. 
De toren, met daaronder een ca
chot, had een openbare functie. 
Uiteindelijk werd de kerk in 1823 
weer aan de katholieken overge
dragen. In datzelfde jaar stierf de 
laatste Norbertijner pastoor. Hij 
werd opgevolgd door Joannes 
Zwijssen, die later nog aartsbis
schop van Utrecht werd. Aan het 
toenmalige kerkgebouw werd in 
1827 een neoclassicistische voor
gevel toegevoegd. Een paar jaar 
later werd de hele kerk op de toren 
na weer gesloopt en herbouwd als 
neoclassicistische hallenkerk. Bij 
een hallenkerk zijn de zijbeuken 
ongeveer even hoog als het mid
denschip. In 1838 werd de kerk 
ingewijd. De kerktoren, die nog da

teerde van voor 1500, werd in 1895 
ingrijpend gerestaureerd en met 
nieuwe stenen ommanteld. On
der architectuur van C.F. van Hoof 
werd de neoclassicistische gevel 
vervangen door de huidige monu
mentale voorgevel in neogotische 
stijl. Architect Van Hoof heeft zijn 
sporen in Tilburg wel verdiend. 
Van zijn hand zijn onder ande
re de Tilburgse Spaarbank op de 
vijfsprong, De Refter in de Nieuw
landstraat, vier herenhuizen met 
siersmederij in de Sint Josephstraat 
en de kapel van de Visitandinnen 
in de Bisschop Zwijssenstraat.

Komt allen tezamen
De kerk heeft een fraai interieur. 
Het hoogaltaar is mooi gemar
merd en komt uit een Antwerpse 
kerk uit de 18e eeuw. De preekstoel 
en de vele, deels door rijke Tilbur
gers geschonken, gebrandschilder
de ramen zijn ronduit prachtig te 
noemen. Kortom, de kerk is met 
zijn serene en sacrale sfeer zeker 
een bezoekje waard. Nu het kerst
feest voor de deur staat kan dat 
misschien een aanleiding zijn daar 
eens te gaan kijken. Er is een mooie 
oude kerststal te bewonderen. Het 
kerstfeest beweegt veel mensen 
om de eredienst bij te wonen. Op 
kerstavond is er om 17.00 uur geen 
mis, maar een kinderdienst, wat 
later om 21.00 uur een dienst met 
samenzang en om 23.00 uur met 
het parochiekoor. Op eerste kerst
dag is de mis om 10.30 uur met het 
parochiekoor en op tweede kerst
dag om 10.30 uur met samenzang. 
U bent van harte welkom.

 X Wil Verheggen 
 I  Chris Oomes
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In de samenleving ontstaan steeds meer initiatieven van burgers 
om zelf vorm te geven aan hun woon- en sociale leefomgeving. 
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het ‘Right to Challenge’ 
oftewel burgerinitiatief. Dit is een lokale regeling waarmee 
gemeenten burgers oproepen hen ‘uit te dagen’ en een plan in 
te dienen om een taak anders, beter of goedkoper uit te voeren. 
Bijvoorbeeld het groenbeheer, het onderhoud van sportvelden,  
de afvalinzameling of activiteiten voor ouderen.

De essentie van het Right to 
Challenge, het richt op het 
overnemen van een publieke taak, 
is in onze wijk duidelijk terug te 
zien. De Bomenbuurt mag trots zijn 
op enkele grote burgerinitiatieven. 
Initiatieven die zelfs landelijke 
bekendheid hebben gekregen. 
Neem bijvoorbeeld het Spoorpark. 
Al veel over gezegd en geschreven; 
ook al hard aan gewerkt. De 
minister van Binnenlandse Zaken 
roemt het Spoorpark als voorbeeld 
voor andere gemeenten (zie in het 
NRC van 17 okt ’18). En terecht! 
De skaters kunnen niet wachten, 
en wij ook niet gezien de populaire 
rondleidingen en bouwcafés.  
Het wachten is ook bijna gedaan, 
het  openingsweekend staat ge
pland van 21 tot 23 juni 2019.

Voorbeeldfunctie
Ver daarvoor de redding van 
wijkcentrum In De Boomtak. 
Veel van onze buren hebben 
voor in totaal 75.000 euro aan 
certificaten gekocht. Hierdoor 
heeft In De Boomtak vier jaar later 
nog steeds een brede en sociale 
functie: een prikpost, computerles, 
Repair Café, biljarten, darten, 
kinderopvang en een café. In veel 
onderzoeksrapporten wordt In De 
Boomtak als voorbeeld genoemd 
voor ‘Buurthuizen in zelfbeheer’.

Actief
Verrassend is dat niet. De Bomen
buurt is een gezellige, ja, gemoede
lijke buurt. Bewoners zijn betrok
ken; de een wat meer dan de ander. 
Deze betrokkenheid vertaalt zich 

Burgerinitiatief leeft in de Bomenbuurt
ook vaak in kleine initiatieven. 
Acties van buren die onze wijk zo 
mooi maken, zoals de jaarlijkse 
kerstboom op het Hagelkruisplein 
en de diverse straatfeesten.

Doe mee
Vele handen maken een gezellige 
wijk. Ben je ook actief of wil 
je dat worden? De gemeente 
ondersteunt burgerinitiatieven 
met subsidies. Bijvoorbeeld voor 
een buurtBBQ, sportevenement 
of een muurschildering. Check 
de voorwaarden en vraag aan via 

www.verrijkjewijk.nl. Ook kun je 
zelf plannen of ideeën voorstellen 
aan de gemeenteraad op de 
website www.maakjepunt.nl.  

 X Laurens Elzinga

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl
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Agenda In De Boomtak

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 (dagelijks van 08.30 - 09.30 uur)  

 en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

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

Wat er wekelijks te doen is deze maand

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 - 14.00 Stoelyoga
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 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)

14.00 - 16.00 Spelletjesmiddag
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido
20.00 - 22.30 Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken)

 (vanaf 1 jan.  van de donderdag naar de woensdag)

20.30 - 23.00 Café Francais (eerste donderdag van de maand)

Vrijdag
09.30 - 12.00  Schilderen (M. van de Heijkant)

13.30 - 16.00 Koersbal
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco (tweede 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 - 18.00 Live In De Boomtak (laatste zondag van de maand)

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
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
20.00 - 22.30 Biljartclub ‘t Lapke (vanaf 1 janurari, oneven weken)
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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


