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Uitblazen na feest der zotten

Vorige week trok d’n Opstoet door weer en wind door Kruikenstad. Het was weer een feest om naar te kijken. Onze fotografen legden dit carnavaleske tafereel vast.

: Han van den Berg & Chris Oomes
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De Vijfsprong: geluksplek om de hoek
Wij hebben geluk! In het Dwaalgebied is de Vijfsprong gekozen
tot één van de 13 geluksplekken in Tilburg. Deze plekken dragen
allemaal op hun eigen manier bij aan het geluk van de stad en haar
inwoners.

De zoektocht naar de plekken is een
initiatief van Fontys Hogescholen en
Marketing Tilburg. Studenten van
Fontys Economische Hogeschool
Tilburg voerden het project uit, samen met Leo Bormans, de Belgische
geluksambassadeur en schrijver van
het World Book of Happiness.

verkooppunten. Bij de plekken worden ook borden geplaatst met informatie en tips om zelf aan je geluk
te werken. Samen vormen de plekken een doorsnede van Tilburg die
verschillende aspecten van de stad
laat zien, zoals natuur, sociale interactie, cultuur en avontuur.

Onze fotograaf én stadsfotograaf
Chris Oomes mocht, als onderdeel
van zijn prijs, de (0)13 plekken fotograferen. Deze zijn vervolgens
gebundeld in een boekje dat vanaf
medio maart verkrijgbaar is bij de
meeste geluksplekken en enkele

De Tilburgse geluksplekken worden
aan de inwoners van Tilburg gepresenteerd tijdens de Dutch Happiness Week van 16 tot en met 24
maart.
: Chris Oomes

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

De Vijfsprong: Noord-, Stations-, Tuin-, Nieuwland- en Korte Schijfstraat
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Vrijwilligers van In De Boomtak,
wijkraad en wijkkrant verzamelden zich in groten getale op 10
februari voor een gezellige borrel.
Dit bedankje, voor het werk dat ze
allemaal verrichtten, werd zeer op
prijs gesteld. Zeker toen de deksels

van de rijsttafel afgingen en iedereen kon aansluiten voor een bordje lekkers van SatTheo! Hartelijk
dank voor deze middag namens
alle aanwezige vrijwilligers!
: Jeroen Nouwens

Websitebeheer
Monique van Liempd

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

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

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 29 maart naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

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

Ieder mens is bijzonder...
en verdient een uniek afscheid.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
op (013) 822 65 27. Ook als u niet
of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie en
een gratis uitvaartwensengids
op www.monutatomvandijk.nl.
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Belofte parkeervergunning niet nagekomen
auto’s en moeten bewoners van
de huizen rondjes rijden om een
plek te vinden. Dat levert vervelende situaties op voor sommige
wijkbewoners. “Ik moet vaak uitwijken naar de Hagelkruisstraat,
Beukenstraat of zelfs Hart van
Brabantlaan. Als je slecht ter been
bent is dat geen pretje. Stoep op,
stoep af met een rollator en door
een heel donker poortje!” aldus
Mevr. R. van Velden uit de Boomstraat. Bewoners vragen zich af
waar ze voor betalen en waar hun
bezoek moeten parkeren, want ’s
avonds en in het weekend staat
het meestal bomvol.

Parkeerdrukte in de Elzenstraat

Het is druk met parkeren in de Elzenstraat en de omliggende
straten. ’s Avonds en in het weekend is er geen vrije plek meer te
bekennen en sommige bewoners parkeren soms even op de stoep.
Terwijl er na de invoering van de parkeervergunningen in het
overgrote deel van wijk genoeg ruimte is. Wat is er aan de hand?
“Bewoners van het complex kunnen
een parkeerplaats huren in de ondergrondse parkeerkelder. Derhalve worden er voor bewoners van
het complex geen gemeentelijke
vergunningen uitgegeven. De gemeentelijke projectleider gaf eerder
aan dat er geen vergunningen in
openbaar gebied worden verstrekt
voor het complex om deze reden.”
Deze quote uit de overeenkomst
tussen de bezwaargroep van bewoners en gemeentelijke verantwoordelijken wordt bevestigd
door wethouder Jacobs in een mail
aan Kathelijn Post van de Bezwaarcommissie. Ondanks toezeggingen
zwart op wit zijn er inmiddels 17
extra parkeervergunningen verstrekt aan bewoners van appartementencomplex ‘De Worst’ aan
de Noordhoekring. Zij bezetten nu
mede het karige parkeergebied in
de wijk.

Wat ging er fout?
Dhr. Tom Daelman, bestuurswoordvoerder van gemeente Tilburg legt uit: “In de tijd dat ‘De

Worst’ is gebouwd (2014/2015)
maakten alle gebouwen aan de
Noordhoekring onderdeel uit
van rayon B (binnenstad). In dit
parkeergebied geldt dat bewoners slechts recht hebben op één
parkeervergunning per adres. Dit
onder voorwaarde dat er op het
eigen terrein geen parkeergelegenheid aanwezig is. Is dat wel het
geval, dan krijgen bewoners zelfs
géén parkeervergunning voor het
openbare gebied. Dit gold dus ook
voor ‘De Worst’, want die heeft een
ruime eigen parkeerkelder. In 2018
werd echter besloten de parkeervergunninggebieden aan te passen en werd de westzijde van de
Noordhoekring toegevoegd aan
rayon West/Noordhoek. In dat gebied bestaat wél de mogelijkheid
om een tweede parkeervergunning aan te vragen als daar voldoende ruimte voor beschikbaar is
in het totale parkeerrayon. Inmiddels hebben 17 bewoners van ‘De
Worst’ een ‘tweede’ parkeervergunning aangevraagd. Bij die aanvragen is echter, ten onrechte, niet
gecontroleerd of de bewoners van

deze woningen al een parkeervergunning hebben in de parkeerkelder van het complex. Het kan dus
zo zijn dat bewoners in plaats van
een eerste parkeervergunning in
de kelder van het complex, direct
een tweede parkeervergunning bij
ons hebben aangevraagd, omdat
deze goedkoper is (16 euro per
maand).”

Rondjes rijden
Bijkomend probleem is dat bij het
verstrekken van een vergunning
niet wordt gekeken naar de verdeling van de parkeerdruk, maar
alleen naar het aantal plaatsen in
het totale gebied. Daardoor worden de straten rondom ‘De Worst’
onevenredig belast met de extra

En nu?
Wat zeker positief is, is dat de gemeente, in de persoon van de heer
Daelman, direct actie heeft ondernomen naar aanleiding van mijn
mail aan wethouder Jacobs over
deze situatie. Erkenning door de
gemeente dat er iets fout is gegaan
is natuurlijk prettig, maar wat kan
er aan gedaan worden om dit op
te lossen? Tom Daelman: “Dit is
natuurlijk een ongewenste situatie,
omdat het nooit de afspraak is geweest. De parkeervoorziening van
dit pand is gebouwd met in principe voldoende parkeergelegenheid
voor de bewoners van dit gebouw.
De bewoners hebben dus gebruik
gemaakt van het feit dat dit complex van het ene parkeerrayon
naar het andere is overgegaan. We
zijn op dit moment aan het bekijken of en zo ja hoe we deze ongewenste situatie kunnen oplossen.”
Zorgvuldige aanpak
Hopelijk komt er inderdaad een
oplossing die de wijk weer wat
parkeerlucht geeft en de afspraken honoreert. Een dergelijk probleem moet natuurlijk zorgvuldig
worden aangepakt, zodat ook juridisch alles klopt en er voor nu en
in de toekomst iets zal veranderen.
Wijkkrant De Noordhoek zal u op
de hoogte houden van de ontwikkelingen.
I Fransje ter Doest
: Chris Oomes & Wil Verheggen
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Nieuw in Tilburg: Yogastudio IYANNA
IYANNA biedt Hatha Yoga; de basis vorm van Yoga, Slow
Yoga; 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
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

I & : Chris Oomes
Ansicht: familie-archief Yvonne

Dit verhaal gaat over Jacobus Johannes Schuurkes, geboren
op 16 juli 1883 in Tilburg. Hij woonde in de Dionysiusstraat
en was metselaar, aannemer en grondbezitter tegelijkertijd.
Dé perfecte combinatie om een monumentale erfenis in de wijk
Noordhoek achter te laten. Niet alleen door het flinke aantal
huizen dat hij heeft gebouwd, maar ook omdat het begrip sociale
huurwoning in Tilburg mede door hem op de kaart is gezet.
Jacobus Schuurkes, Koos in de
volksmond, woonde en werkte in
de Dionysiusstraat. Aan de achterkant van het woonhuis grensde een
flink stuk grond waar diverse werkplaatsen waren gebouwd. Die werkplaatsen bevonden zich op een
stuk grond dat nu een parkeerterreintje is, bereikbaar via de Boomstraat tussen de nummers 53 en
47. Een stukje parkeerterrein waar
je betaald kunt parkeren. In deze
werkplaatsen, ook wel de ‘werkwinkel’ genoemd, werden kozijnen, trappen en allerlei onderdelen
van huizen gefabriceerd. Allemaal
handmatig natuurlijk. Koos was
een robuuste, eerlijke, recht door
zee-ondernemer. Een harde werker,

en zakelijk, maar met hart voor medemens, familie en kinderen.

Kopen en bouwen
Als kersverse aannemer kocht hij
grond op in de wijk en is daar vervolgens huizen op gaan bouwen.
Een aantal in de Dionysiusstraat,
waar hij ook zelf is gaan wonen. Dionysiusstraat 21 bijvoorbeeld werd
gebouwd in 1921, op een dubbel
perceel, waardoor nr 23 er nooit
geweest is, ook nu niet. In feite was
nr 23 de poort naar de werkplaatsen achter. In het begin moesten
de bouwmaterialen uiteraard met
paard en wagen vervoerd worden.
Ze gingen via de Dionysiusstraat
naar binnen en met een grote draai

via de Boomstraat weer de weg op.

Grootse plannen
De Nieuwe Tilburgse Courant van
9 april 1923 meldt dat de Raad van
State aan Schuurkes bij Koninklijk
Besluit toestemming wordt verleend tot mortelbereiding in zijn
woon- werkhuis. De Raad van State
verleent Schuurkes ook het recht
om daar ongebluste kalk en petroleum te bewaren. Er was blijkbaar
een geschil met de gemeente en
het belang van omwonenden. Ook
toen al waren er regels over veiligheid in woonwijken. Maar ondernemer Schuurkes werd in het gelijk
gesteld. Als aannemer en metselaar
kon hij grootse plannen gaan realiseren. De weg naar ondernemen
was vrij.
Sociaal vastgoed
Daarna werd Schuurkes nog meer
de groot vastgoedbezitter, want
ook op diverse andere plekken in
de wijk werd flink gebouwd, een

aantal panden in de Eikstraat zijn
ook echte Schuurkes-huizen. Voor
de tweede wereldoorlog gebouwd,
herkenbaar aan de versierde gevelsteentjes boven de voordeur.
Ze kunnen beschouwd worden als
een van de eerste sociale huurwoningen. In de crisisjaren waren veel
mensen niet bij machte om zelf een
huis te kopen en moesten noodgedwongen huren. Schuurkes sprong
daar handig op in door de huizen
als huurpand aan te bieden. Een
huur van 3,50 gulden per week was
voor veel mensen goed op te brengen. Tot de bewoners voldoende
gespaard hadden en in staat waren
het te kopen.
Ook broer Janus Schuurkes werkte
met regelmaat in het bedrijf. Tot
hij op een dag van de steiger viel en
geen zwaar sjouwwerk meer kon
verzetten. Ondernemen zat nog
wel degelijk in zijn bloed en daarom
is hij, met steun van Koos, een ijssalon begonnen in Boomstraat 69.
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Het Spoorpark, we praten u even bij
Er gebeurde veel de afgelopen weken. Aan de westkant van
het Spoorpark is nu een start gemaakt met werkzaamheden.
En wel voor de velden van Beach Tilburg, er wordt een mooie
beachsportlocatie gerealiseerd. Met 7 beachvelden, verlichting en
een tijdelijk paviljoen.
Ook gingen diverse bomen, heesters en hagen de grond in. Het was
ook leuk om te zien dat kunstenares Marieke Vromans, die voor het
Spoorpark het kunstwerk “De Rits”
maakte, nu nog een kunstwerk
heeft, zichtbaar op 11 plekken in
de stad.
In samenwerking met Irene Vermeulen werd het kruikenzeiker
verkeerslicht ontwikkeld. De
wandelende man met de kruik is
al ruim een eeuw uit het Tilburgse straatbeeld verdwenen, maar
komt nu op geheel eigen wijze te-

rug. Verwerkt in een verkeerslicht
is het geworden tot een mini stripverhaal. “De Rits” wordt op 21 juni
op een bijzondere wijze onthuld.
Nu al nieuwsgierig? Zet de datum
vast in je agenda en zorg dat je er
bij bent!
Ook werd er een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden
georganiseerd over een mogelijke
woontoren op het Van Beurdenterrein. De ontwikkelaar, Roozen
van Hoppe, is met alle vragen en
opmerkingen aan de slag gegaan,

samen met een architectenbureau
en de landschapsarchitecte van
het Spoorpark. Binnenkort wordt
weer een bewonersavond georganiseerd waarbij aanvullende informatie wordt gepresenteerd.

Reminder NLdoet
Het Oranjefonds honoreerde twee
klussen die het Spoorpark in een
aanvraag verwerkte: schoonmaken
van het park en opknappen van
het Spoorparkgebouw. We gaan
onkruid wieden, vegen en zwerfvuil rapen. Het Spoorparkgebouw
moet nodig van binnen worden
opgeknapt; dat wordt verven en
poetsen. Kom jij ook als vrijwilliger helpen op 16 maart tijdens
de NLdoet dag? Meld je aan via
www.nldoet.nl.

Lage rente?
Wees er snel bij!
Spoorlaan 432 | 5038 CX Tilburg
013- 5 835 005 | Tilburg1537@hypotheekshop.nl

Spoorpark actief op de
Vrijwilligersmarkt
Vrijwilligers Tilburg organiseert op
19 maart een vrijwilligersmarkt bij
Fontys Hogescholen, locatie Stappegoor, voor iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen.
Voor iedereen die hiermee met
zijn/haar inzet de wereld een klein
beetje mooier wil maken. Wat je
reden ook is, vrijwilligerswerk is
leuk, ongelooflijk divers en maakt
je ook gelukkiger!
Het Spoorpark is ook aanwezig om
met geïnteresseerden in gesprek
te gaan. Kom je ook op 19 maart
tussen 14.00 uur en 17.30 uur naar
de gratis Vrijwilligersmarkt? Het is
fijn als je even meldt dat je komt
via www.vrijwilligerstilburg.nl.
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Herinneringen aan de Bomenbuurt
bekeken.’
De winkel van Miet Put zat
precies op het punt van de
doorbraak in de Missionarisstraat
(verbinding Wilgenstraat). ‘Zij
verkocht ondergoed, onderjurken,
handdoeken, lakens en slopen
en haar dochter en schoonzoon
Cleven-Nouwens zetten later de
zaak voort in een mooie grote
winkel aan het einde van de
Missionarisstraat. De Gruyter,
hoek
Bredaseweg/Wilgenstraat
was geloof ik de eerste
zelfbedieningswinkel in Tilburg.
Heel leuk en interessant om daar
met een mandje rond te lopen’,
aldus Leni.

Winkel hoek Boomstraat/Dionysiusstraat, voorheen Végé, later Cirkel

In de vorige editie van de wijkkrant hebben we een oproep gedaan
om verhalen over de vele winkels en bedrijven die onze buurt
gehad heeft te delen. Dit heeft tot meerdere reacties geleid. We
trappen af met de herinneringen van Leni Wijdemans aan de
winkels van ‘vruuger’.
In januari 1960 verhuisde Leni Wijdemans, tegenwoordig inwoonster
van de Korte Schijfstraat, samen
met haar ouders en vijf broertjes
en zusjes van een klein huisje met
een hele grote tuin in de Berkdijksestraat naar een groot huis met
een klein plaatsje in de Boomstraat,
pal naast het patronaat, nu In De
Boomtak. Leni was toen net acht
jaar en was sindsdien altijd spelend
in de Boomstraat te vinden.
Leni vond het geweldig dat er zoveel
winkels in de buurt waren. Zo was
er de kruidenierster weduwe Jana
van Berkel-Suanet: ‘Een heel aardige
vrouw die in haar eentje de winkel
en haar gezin bestierde. Daar
vonden huisvrouwen in die tijd een
luisterend oor en stonden er altijd
wel een paar vrouwen gezellig te
kletsen. Jana had haar winkel eerst in
de Boomstraat, een beetje achteruit
gebouwd naar de Kastanjestraat
toe. Toen de St.Ceciliastraat werd

doorgetrokken voor de aansluiting
aan de Wilgenstraat werd Jana’s
pand afgebroken en verhuisde zij
naar de St.Ceciliastraat.’
Aan het begin van de Boomstraat
richting -toen- Lange Schijfstraat,
zat verder een groentevrouw,
mevrouw van Rijsenwijk; op de
hoek zat de Kaas- en viswinkel Van
den Hout. ‘Dat kon je een vreemde
combinatie vinden, kaas en vis,
maar de achtergrond was geloof
ik dat de dochter van de visboer
getrouwd was met de zoon van de
kaasboer!’
Op zondagen was snoepwinkel
van Pita van Rijt de leukste plek in
de wijk, vertelt Wijdemans: ‘Daar
mochten wij op zondag voor een
dubbeltje snoep kopen: Belga
kauwgom, Bazooka’s met plaatjes
erin om te sparen, allerlei lollies
en drop. En Pita had een hemels
geduld met ons kinderen, want wij

deden meestal heel lang over het
kiezen, alles was lekker!’
‘Last but not least, de friettent
van Harry en Mieke Schollen
in de Elzenstraat. Een waar
toevluchtsoord voor tieners, de
hele middag op één kroket en een
paar kwartjes voor de jukebox, die
altijd de nieuwste plaatjes bevatte!
Schatten van mensen, Mieke en
Harry!
De friettent Schollen en Jana de
kruidenierster vervulde ook een
functie van “buurthuis”, achteraf

‘In de vele winkels in de buurt
deden wij kinderen vaak de
boodschappen
voor
onze
moeders, van supermarkten was
nog lang geen sprake, alles was
kleinschalig en gemoedelijk. Ik heb
alleen maar leuke herinneringen
aan hoe je als kind benaderd werd
door de winkeliers. Het waren
mooie tijden.’
õ Heb je ook mooie herinneringen
aan onze mooie wijk en wil je deze
delen met de lezers van wijkkrant
de Noordhoek, laat het ons dan
weten. Je kunt je verhaal sturen naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
en wie weet staan de herinneringen
binnenkort in deze krant!

I Kevin Hordijk
: Chris Oomes

Een studio voor
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl
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De Pauluskerk, dochter van de Heikese kerk
Op een steenworp afstand van
het kerkgebouw waar de eerste
protestante kerkdiensten in
Tilburg gehouden werden, staat
in het centrum de bescheiden,
maar ook markante, witte
achtkantige zaalkerk met
gekoepeld torentje op het dak,
een rijksmonument.
De geschiedenis van de hervormde
gemeente in Tilburg gaat terug tot
1629. Het door katholieke Spanjaarden bestuurde ‘s Hertogenbosch had na de belegering door
de protestantse Frederik Hendrik
geen stand gehouden. Dat sterkte
de dominee uit ‘s Gravenmoer om
een protestante dienst te willen
houden in de Heikese kerk. Maar
de deur bleef dicht. Pas vier jaar
later lukte het dominee Arleboutius, geholpen door de Schout met
200 ruiters alsnog daar een dienst
te houden met een handjevol protestanten.

Papen en geuzen
Sindsdien bleef de kerk in handen van de protestanten, totdat

Ti
Uniek in

l b u rg !

De Pauluskerk in de avond, aan de Heuvelstraat

bij Koninklijk Besluit in 1809 door
Koning Lodewijk Napoleon werd
bepaald dat de “Grote Kerk” aan
de Markt moest worden teruggegeven aan de katholieke bevolking
van Tilburg. Daarbij werd ook bepaald dat er een oplossing moest
komen voor de protestantse inwoners van de stad. De Hervormde
Gemeente gaf opdracht voor de
bouw van een kleinere kerk en zo
werd de Pauluskerk in 1823 ingewijd. Koning Willem I droeg 8000
gulden bij aan de bouw. Bij het vertrek uit de Heikese kerk werd 1/3
deel van de goederen en fondsen
toegewezen aan de Nederlands
Hervormde Pauluskerk. De prachtige eiken kansel uit 1650, de 17e

eeuwse herenbanken, waaronder
de koningsbank met de bogen, en
het orgel gebouwd door Johann
Bätz werden ook meegenomen. De
koningsbank met de bogen werd
nog gebruikt door koning Willem
II, wanneer hij in Tilburg ter kerke
ging. Toen Willem II stierf, schonk
zijn weduwe Anna Paulowna een
zilveren avondmaalschotel met
bijbehorende borden.

Verdeeldheid
In 1870 ontstond er een splitsing
in de protestantse gemeente. De
gereformeerden gingen naar een
kerkgebouw aan de Lange Nieuwstraat. In 1910 werd de Immanuëlkerk gebouwd voor de orthodoxe

stroming, terwijl de vrijzinnigen
in de Pauluskerk bleven. Veel later kwamen deze laatsten weer
bij elkaar en betrok men de Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagelaan, als Hervormd Gereformeerde Kerk. In 2004 werd
de Pauluskerk gerestaureerd en
in 2010 verkocht aan de Stichting
Pauluskerk GKIN regio Tilburg (afkorting van Gereja Kristen Indonesia Nederland, de Indonesisch-Nederlandse Christelijke Kerk) en
functioneert tegenwoordig als
godshuis voor de Indonesische geloofsgemeenschap.
I Wil Verheggen
: Chris Oomes

Miloncirkel slank en fit in
6x per maand 35 minuten trainen!
Kom langs voor een grátis proefweek!

– fysiotherapie
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056

Nummer 2 2019 | 9

Dries Michels aan het werk in zijn chocoladewinkel

Friandries, de ultieme chocoladebeleving
In het voormalige pand van de muziekhandel Spiro aan de
Willem II-straat is in mei 2018 de chocolaterie Friandries officieel
geopend, een zaak die laat zien dat er in de chocolaterie ook muziek
zit. De winkel is helemaal de ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ van
Tilburg. De naam van de chocoladewinkel verwijst naar het woord
‘friandise’ en naar zijn oprichter. Een friandise is een kleine zoete
lekkernij die na de koffie geserveerd wordt, vaak na het dessert.
Oprichter van deze bijzondere
chocolaterie is Dries Michels (27).
Tijdens zijn opleiding voor kok liep
hij stage in gerenommeerde restaurants, waar hij naar hartenlust
kon spelen met geuren, smaken en
kleuren. Door dat experimenteren
met geuren en smaken koos hij
in zijn laatste jaar van de koksopleiding voor de patisserie, met de
voorkeur voor chocolade, een vak
apart. Zijn passie was geboren en
Dries begon op de zolder van zijn
opa en oma in Hilvarenbeek. Daar
kon hij zich uitleven. Door zijn creativiteit kreeg hij steeds meer werk
en werd de zolder te klein. Hij vond
werkruimte in de IJzerstraat in Tilburg en zijn chocoladecreaties
vonden al gauw hun weg naar de
betere restaurants.

Chocolade-atelier
In 2015 stond Dries in de finale van
de jaarlijkse strijd om ‘De Lekkerste Bonbon van Nederland’ en hij
won bovendien in 2017 de ‘Chocolade Show’ van RTL4. Dries had
weliswaar zijn atelier in de IJzerstraat, maar wilde altijd al een winkeltje hebben, maar hij had het te
druk met zijn chocolade. Hij leerde
Sep van Hannen (26) kennen, die
even bevlogen de zakelijke kant
ging managen. Inmiddels bestaat
het team naast zakenpartner Sep
uit drie fulltime chocolatiers. In de
winkel liggen nu zo’n twintig verschillende bonbons en hij is altijd
bezig met het ontwikkelen van
nieuwe chocoladeproducten. Het
woord product is eigenlijk geen
goed woord voor zijn heerlijke

creaties. Zijn prachtige bonbons
verkopen zichzelf. Als chocoladejuwelier heeft Dries nooit iets aan
verkoopactiviteiten hoeven te
doen.

De ultieme chocoladebeleving
voor liefhebbers
Met zijn allen werken ze enthousiast om de heerlijkste chocoladekunstwerkjes te maken. De inspiratie haalt Dries overal vandaan, uit
de natuur, van de straat en voor
kleuren ook van kledingwinkels.
Als hij een toffe kleurencombinatie ziet, komt dat vaak terug in
zijn werk. Dries wil verandering
brengen in de traditionele chocolademarkt. Hij wil verrassen met
de veelzijdigheid van chocolade.
Er worden bijzondere chocoladerepen, truffels, candybars en ander heerlijke friandises gemaakt.
Er wordt gespeeld met kleur en
smaak. Bijzondere smaken en combinaties waarbij de smaakpapillen
worden uitgedaagd. Zout, pittig,
zoet, zuur, bitter, Dries is niet bang
voor gedurfde combinaties, zoals

de combinatie van rode biet met
zoete drop. Of wat te denken van
de combinatie tomaat en zeewier.

Aan ambities geen gebrek
Dries wil met zijn chocoladecreaties de wereld over, tot in Azië
toe. Hij zet Tilburg op de kaart en
Tilburg blijft zijn basis. Regelmatig
wordt van smaak en design gewisseld, om zo op de seizoenen in te
spelen. Ze blijven creatief. Dries
gaat voor grote kwaliteit met verse ingrediënten en pure smaken.
Zijn bonbons zijn werkelijk van
grote schoonheid, prachtig, klein,
mooi van vorm en kleur. Ze worden met zorg in een bijpassend
zwart doosje gestopt. Het zijn echte juweeltjes, eigenlijk te mooi om
op te eten, maar dat zou ik toch
maar doen, heerlijk. Er wordt nu al
gewerkt aan paaseieren, zo maakt
Dries van Pasen een echt feest.
I Wil Verheggen
: Chris Oomes
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Samen fietsen vanuit wijkcentrum In De Boomtak
Het voorjaar staat weer voor de deur en daarmee laten we de
winterkou achter ons. Rinie Huijbregts, vrijwilliger in wijkcentrum
In De Boomtak, staat te popelen om zijn maandelijkse fietstochten
met fietsliefhebbers uit de wijk weer op te pakken. Net als vorig
jaar is Rinie van plan om, als het niet al te hard regent, iedere
derde dinsdag van de maand te gaan fietsen. De eerste keer zal dat
zijn op 19 maart.
We verzamelen om 12.30 bij In De
Boomtak en vertrekken om 13.00
uur. Er zijn geen kosten verbonden
aan deelname. Je betaalt alleen je
eigen drankje bij de horecastop
onderweg.
Ben je nog nooit met Rinie meegefietst? Geen probleem, je kunt zo

aansluiten. Als je eerst wilt overleggen of meer wilt weten, kom dan
op een donderdag- of vrijdagmiddag even langs in het wijkcentrum,
Boomstraat 81.
: Marijke Bos
I Francis Huisman

Fietstocht 15 mei 2018

Paaslunch In De Boomtak Update Pilot Omgevingswet Noordhoek
Donderdag 7 februari spraken 25 wijkbewoners met elkaar
en met enkele gemeenteambtenaren over de vervolgstappen
op weg naar een omgevingsplan voor onze wijk. In een
omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving.
Dit staat voor gebouwen, wegen, parken, schone lucht,
rivieren, bossen en dergelijke. Het omgevingsplan vervangt
het huidige bestemmingsplan.

Paaslunch 2018

Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, ben je om 12.00 uur van
harte welkom bij wijkcentrum In De Boomtak. Dan verzorgen de
vrijwilligers een feestelijke paaslunch voor iedereen uit de wijken
Noordhoek, Centrum-West en omgeving.
Kosten van de lunch bedragen
€6,00. Lunchbonnen zijn tot 15
april te koop aan de bar van In De
Boomtak, Boomstraat 81. Kom
gezellig mee-eten, maar wacht niet

te lang, want vol = vol. Wij doen
mee aan de Meedoenregeling.
I & : Francis Huisman

Een belangrijke vraag vanuit
de bewoners was of fysieke
ontwikkelingen nu bevroren
worden totdat het nieuwe plan
klaar is. Tijdens de vergadering
kon daarover geen duidelijkheid
worden gegeven. Het is namelijk
geen ambtelijke beslissing, maar
het ligt bij de gemeenteraad.
Even afwachten dus.

Om de onderlinge communicatie van de werkgroep te vergemakkelijken zal de gemeente
zorgen voor een digitaal platform. Ook de communicatie
naar de wijk zal aandacht krijgen. Uiteraard kan dat deels via
de wijkkrant gaan, maar er zijn
ook andere kanalen. We houden
jullie op de hoogte!

De volgende bijeenkomst van de
werkgroep zal in het teken staan
van onze (fysieke) waarden in
de Noordhoek, als basis van het
omgevingsplan. Daar zullen dan
geen ambtenaren bij aanwezig zijn, om de inbreng vanuit
de wijk zuiver te houden. Het
plan moet uiteraard wel passen
binnen de eerder vastgestelde
kaders: het Bestuursakkoord en
de Omgevingsvisie. En de uiteindelijke beslissing ligt bij de
raad, want die is de baas in de
gemeente.

Als je zelf contact wilt opnemen
met de gemeente over deze pilot, mail dan naar omgevingswet@tilburg.nl. Meer informatie over dit onderwerp vind je
op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.
I Gerard Sanberg en
Laurens Elzinga
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Wijkcentrum In De Boomtak zoekt

versterking achter de bar
Ben je gastvrij, hou je van een praatje en draai je je hand niet om voor wat schoonmaak- en opruimtaken? Dan kunnen wij
jou als vrijwilliger goed gebruiken! De barmedewerker is de spil waar het in de huiskamer van In De Boomtak om draait. Hij
of zij schenkt koffie in, tapt een biertje of maakt een tosti klaar. Een praatje met de bezoekers hoort er natuurlijk ook bij. De
vrijwilliger gaat in op vragen van de bezoekers en weet naar wie doorverwezen kan worden. Maar bij de taken hoort ook dat
de omgeving er netjes uitziet, dus dat de bar en de keuken schoon zijn, dat er een doekje over de tafels gehaald wordt en
dat het meubilair na activiteiten weer op z’n plek wordt gezet. De medewerker kan met de kassa omgaan en vult drankjes
aan vanuit de voorraad. Bij avonddiensten hoort ook het maken van een ronde en vervolgens afsluiten van het gebouw.

Wat vragen wij van jou?

Wat bieden wij jou?

check Je wilt je op vrijwillige basis inzetten voor
het wijkcentrum, ten behoeve van de bewoners
van de wijken Noordhoek en Centrum-West
check Je hebt enige ervaring of affiniteit met achter
de bar staan en een rol als gastheer / gastvrouw
check Je kunt omgaan met betalingen en kastransacties
check Je hebt een klantvriendelijke en actieve
werkhouding en bent bereid om je handen
uit de mouwen te steken
check Tijdens je werkuren voel je je verantwoordelijk
voor de goede gang van zaken
check Je vindt samenwerking vanzelfsprekend
check Je bent twee à drie dagdelen per week beschikbaar
op wisselende momenten, overdag en/of ’s avonds.
Werktijden in overleg binnen het team

check Je vormt een onderdeel van een gezellig
en vriendelijk team van barvrijwilligers
check Je legt nieuwe informele contacten met
bezoekers en andere vrijwilligers
check Koffie, thee en frisdrank zijn tijdens je
werkuren gratis
check Je krijgt een Microsoft Office 365 account met
1 TB Cloud opslag gratis zolang je voor
In De Boomtak werkt
check Wil je een ruimte huren in ons wijkcentrum, dan is
dat voor jou gratis
check Elke vrijdag vanaf 16.00 uur ben je welkom
op de VrijMiBo (vrijdagmiddag borrel)
check Je doet zinvolle werkervaring op en natuurlijk
uitbreiding van je portfolio

Heb je interesse om ons barteam te komen versterken, stuur dan een mailtje naar het bestuur,
t.a.v. wim.hendriks@deboomtak.nl , telefoon 06 2115 2382. We nemen dan z.s.m. contact met je op
voor een kennismakingsgesprek. Als je eerst meer wilt weten kun je ook overdag even binnenlopen.

Concerten in de Ursulinenkapel
In de Ursulinenkapel aan de Elzenstraat is het concertseizoen 2019
weer begonnen. De kapel is een rijksmonument, wat verscholen
achter de poort, met een prachtige akoestiek. Ongetwijfeld zal
daar de gewijde zang van de Ursulinen fraai geklonken hebben,
maar zeker is dat de muziek van kleine gezelschappen hier even
mooi zal klinken. Tot en met april zijn er de volgende concerten:
Zaterdag 6 april 20.00 uur The Jaydees (€7,50)
Deze vijf muzikanten vonden in
hun onblusbare passie voor (alt)
country en americana. Akoestische, houten instrumenten en
fluwelen stemmen: een authentiek, natuurlijk geluid.

Donderdag 18 april 20.00 uur Bonnendis (€10)
Dit kwartet brengt de Egeïsche
eilanden naar de kapel met lyra
(viool), laouto (luiten), davoul
(slag), zang en tsambouna (Griekse
doedelzak). Van ingetogen tot
opzwepend.

: Wil Verheggen
õ Nu al reserveren? Dit kan via ursulinenkapel@gmail.com. In de onderwerpregel
graag het volgende: datum-e-mailadres-aantal kaarten (bijvoorbeeld: 15 feb-m.
hasperhoven@fontys.nl-2). U ontvangt dan een bevestiging van ons. U betaalt
gewoon aan de kassa.
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Monumentale graven
in zeer slechte staat

Uit Geerts
receptenboek
Moussaka
Het gerecht met de aubergine in de hoofdrol komt
oorspronkelijk uit de Arabische wereld, daar waar de paarse
vrucht van oudsher op het menu staat. Met dit recept maak
je een Griekse variant. Deze weldadige ovenschotel is een
welkome mix van de mediterrane- en Franse keuken. Met
feta, de witte verse kaas uit de Griekse keuken, en de door
fijnproevers geliefde crème fraîche.

Enkele wijkkranten geleden las ik een prachtig verhaal over de
begraafplaats aan de Bredaseweg. Mijn interesse was gewekt dus
ben ik op zoek gegaan naar de verdere geschiedenis van dit unieke
stukje Noordhoek. Beheerster Wilma was zo vriendelijk om me
een rondleiding te geven en zij wist me de meest wonderlijke
verhalen te vertellen.
In de 19e en begin 20e eeuw
woonden er veel fabrikanten in
de Noordhoek. Niet zo raar, want
het spoor, in die tijd zowat het
enige vervoer voor hun producten,
lag voor de deur. Van cremeren
was toen nog geen sprake, dus
als een fabrikant of een van zijn
familieleden ging hemelen, werd
de overledene begraven op de
dodenakker aan de Bredaseweg.
En dan werd er in veel gevallen
niet op een paar centen gekeken!
Zodoende verrezen er de
meest mooie praalgraven en
mausoleums. Op de iets minder
opvallende graven vind je unieke
symbolen die allemaal hun eigen
betekenis hebben.
De begraafplaats is ook opgenomen in een van de stadswandelingen waar onder leiding van een gids
de rijke geschiedenis wordt verteld.
Het graf van onder andere Marietje
Kessels en het oorlogsgraf worden
onder de aandacht gebracht, evenals het oudste nog bestaande graf
uit 1837 waarvan het gerucht de
ronde doet dat Willem II hier begraven zou liggen.
Verder speurwerk leerde me dat
verschillende partijen zich momenteel bezighouden met de vraag hoe
de monumentale graven voor het

nageslacht behouden kunnen worden. Enkele gemeenteraadsleden
en parochiebestuur Binnenstad
buigen zich over deze vraag en dat
bracht me op het idee om een en
ander in beeld te brengen.
Het resultaat is een boekje waarin
een stukje van de rijke geschiedenis van deze 200 jaar oude begraafplaats is opgenomen, maar waarin
ik vooral geprobeerd heb de slechte staat van oude graven in kaart te
brengen. Aan de hand van de foto’s
wordt dit inzichtelijk gemaakt.
In de jaren ‘70 heeft wijlen Prof. Dr.
van den Eerenbeemt zich ingezet
om de unieke beeldengalerij aan
de buitenkant van de begraafplaats
te redden. De beelden staan vanaf
die tijd geregistreerd als cultureel
erfgoed en zijn daardoor van de
ondergang gered. Laten we ervoor
zorgen dat ook de monumentale
graven behouden blijven voor het
nageslacht. Want zeg nou zelf: wat
zou deze unieke begraafplaats nog
zijn zonder deze prachtige erfenis?
Het boekwerkje ligt ter inzage bij In
De Boomtak. Wilt u graag een gratis exemplaar, kom dan even langs
bij het wijkcentrum of stuur een
mailtje naar info@deboomtak.nl.
I & : Hetty Boom

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•

400 gram mager rundergehakt
1 grote witte ui
3 tenen verse knoflook
400 gram tomatenblokjes (blik)
2 theelepeltjes kaneel
1/2 eetlepel verse oregano
peper en zout

•
•
•
•
•
•

2 aubergines
4 eetlepels olijfolie
450 gram aardappelschijfjes
2 eieren
100 gram feta
150 gram crème fraîche

Materiaal:
ovenschotel van 2 liter

Bereiding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwarm de oven op 200 graden.
Pak een grote pan en bak het gehakt zonder vet rul.
Snipper de ui en de knoflook fijn en voeg ze bij het gehakt.
Roer er de tomatenblokjes, kaneel en de oregano, peper en zout
doorheen.
Laat de massa 5 minuten zachtjes pruttelen.
Snij de aubergines in de lengte door in dunne plakken.
Bestrijk de plakken met olijfolie en bak ze in een grillpan aan beide
zijden lichtbruin.
Kook de aardappelschijfjes in kokend water beetgaar.
Vet de ovenschaal in en leg de helft van de aardappelschijfjes op de
bodem.
Verdeel de helft van het gehaktmengsel over de aardappelschijfjes.
Leg nu de helft van de gegrilde aubergines over het gehaktmengsel.
Herhaal nogmaals: aardappelschijfjes, gehaktmengsel en aubergines.
Klop de eieren met de witte kaas en crème fraîche tot een gladde
massa en schenk dit over de aubergines in de ovenschaal.
Zet de schotel ongeveer 30 minuten in het midden van de oven
totdat hij goudbruin is geworden.

Smakelijk eten!
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Vormenrijk komt langzaam tot leven

: Jeffrey Neeteson
Het nieuwste woonproject in de Bomenbuurt is zo goed als gereed. Ruim tachtig procent is inmiddels verhuurd en de eerste bewoners zijn in hun nieuwe buurtje getrokken.

Woordzoeker
Het valt u misschien op dat er vrij veel woorden in de rij staan met een
korte ‘ei’. We hebben het u makkelijk gemaakt: van alle woorden is alvast de
‘ei’ ingevuld. Die hoeft u dus niet meer te zoeken. Eierdopje schrijf je dan als
erdopje. Succes!

HORIZONTAAL:
VLEI
AR
EREIS
EL
FEEST
ER
SPITS
IK
STEIL
RK
EIGEEL
WE
EITJES
ZO
INLEID
EIK
MEITAK
EIS
REIGER
ERG
KEIGAAF
HEI
WERKDAG
OER
PAASEITJE
ZEI
EIERKOEKEN
ADEL
NANO
SEIN
TEIL

VERTICAAL:
AF
EL
OS
SI
TV
DEI
KEI
MEI
AMOR
EIND
HEIR
KERK
PEIL
PREI
REIS
EIWIT
GRAAF

HEISA
KAKEL
KLEIN
SERRE
ETALAGE
IDEETJE
ZEEREIS
TEIGETJE
PREISOEP
KLEIGROND
KALKEIEREN
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Herbergiers van het eerste uur geven stokje door
thuis voor velen die dat nodig
hebben. Patrick: “Thuis betekent
voor ons kleinschalig, open
deuren, weinig management, geen
zorggebouwen en zo min mogelijk
medisch denken.”
Er wonen nu 17 mensen, allen met
een indicatie voor 24-uurs zorg.
Patrick: “Mensen willen in eerste
instantie zo lang mogelijk thuis
wonen. Als dat echt niet meer
gaat, kunnen ze bij ons terecht.”
Patrick en Marie-Hélène wonen
ook in het pand, zodat er te allen
tijde begeleiding aanwezig is.

Zorgondernemers Patrick en Marie-Hélène de Kort voor het gebouw van de Herbergier

De ondernemers van de Herbergier gaan stoppen, dus wijkkrant
De Noordhoek ging op bezoek. Herbergier? Een Herbergier
is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met
dementie. De Tilburgse Herbergier is gevestigd in de voormalige
Montessorischool aan de Elzenstraat. Een prachtig statig gebouw
uit 1914.
Patrick en Marie-Hélène de Kort
begonnen de Herbergier bijna
10 jaar geleden. Ze hadden het
concept leren kennen in Arnhem,

waar de eerste Herbergier is
opgezet. Met hun ruime ervaring
in de zorg en zorgonderwijs
maakten ze aan de Elzenstraat een

Pleisters plakken en spelletjes
spelen op de Vuurvogel
Kindercampus de Vuurvogel is voor de begeleiding van het
buitenspelen op zoek naar overblijfkrachten. Op de school wordt
gewerkt met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen
in de klas met de leerkracht hun boterhammen eten en daarna
een half uurtje gaan buitenspelen.
De taak van een overblijfkracht
bestaat uit het surveilleren tijdens
de middagpauze. De leerlingen van
de bovenbouw spelen van 12.00
tot 12.30 uur buiten en de leerlingen van de onderbouw van 12.30
tot 13.00 uur. Tijdens de pauze
zien de overblijfkrachten erop toe
dat de leerlingen lekker spelen en
zich aan de schoolregels houden.
Als overblijfkracht plak je pleisters
waar nodig, bemiddel je bij ruzies,
troost huilende kinderen, maar
vooral speel je regelmatig gezellig

HANDSHAKE-ALT
Kom helpen!
een spelletje mee met de kinderen.
Hoewel het overblijven geldt als
vrijwilligerswerk, staat er wel een
kleine vergoeding tegenover. Wie
weet is het iets voor jou?
õ Wil je ook overblijfkracht worden?
Stuur dan een mailtje naar
info@obsdevuurvogel.nl.

Patrick laat met trots de mooie
tuin, jeu-de-boulesbaan en kippenren zien. Daarnaast komt er
een ‘social fence’ tussen de tuin
van de Herbergier en kinderdagverblijf De Kleine Boom. Een social
fence is een creatief hekwerk waar
mensen in kunnen zitten. Hierdoor
zal er nog meer interactie ontstaan
tussen de jongeren en ouderen.
Patrick geeft aan dat bewoners en
kinderen elkaar graag opzoeken.
Zeker met mooi weer is de buitenruimte een aanwinst.
Na bijna 10 jaar 24-uurs begeleiding willen Patrick en Marie-

Hélène uit een ander vaatje gaan
tappen. Hoewel het niet makkelijk
achter te laten is, helpt het enorm
dat het concept, de Herbergier
Tilburg, staat als een huis. Patrick
wil weer les gaan geven, waarschijnlijk over de Herbergier. MarieHélène wil in de palliatieve zorg
gaan werken.
Dus zoeken ze een nieuwe herbergier. Of eigenlijk twee, want alleen
stelletjes komen in aanmerking.
Een van de twee moet ook een
BIG-registratie hebben, een soort
keurmerk voor verpleegkundigen. De nieuwe zorgondernemers
gaan vervolgens een leertraject
in bij de franchisegever ‘De Drie
Notenboomen’. Hier kunnen
geïnteresseerden zich ook melden als ze belangstelling hebben:
www.dedrienotenboomen.nl
Een leuk en indrukwekkend bezoek aan een mooie voorziening
in een pand waar ik al zo vaak aan
voorbij gegaan ben.
I Laurens Elzinga
: Han van den Berg

*** oplossing Woordzoeker ***
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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

Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:

Maandag
13.00 - 15.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

Lunch (laatste maandag van de maand)
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (tweede maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

09.00 - 16.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, ContourdeTwern

Donderdag
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30 Computercursus
10.30 - 12.30 Vergadering Bestuur Noordhoek
(eerste donderdag van de maand)

Dinsdag
10.30 - 11.30
10.00 - 12.30
13.00 - 16.00
14.00 - 15.00
14.00 - 15.00
17.30 - 18.30
20.00 - 23.30
20.00 - 21.30
20.30 - 22.30

Wijkwandeling
Schilderles Fiona van Rossem
Fietstocht (derde dinsdag van de maand)
Moedergym
Stoelyoga
De Eeterij In De Boomtak
Biljartvereniging De Boomtak
Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki Jitsu
Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.30 - 11.30
10.00 - 11.15
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
19.30 - 22.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
20.00 - 22.00

Computercursus
Vaya Yoga
Biljartvereniging Boomstraat 81
PC-EHBO
Darten
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
Wijkraad (derde woensdag van de maand)

13.30 - 15.30
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
20.00 - 22.30
20.00 - 21.30
20.30 - 23.00

Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
Spelletjesmiddag
Biljartvereniging ‘t Lapke (oneven weken)
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Français (eerste donderdag van de maand)

Vrijdag
09.30 - 12.00
13.30 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Schilderen (M. van de Heijkant)
Koersbal
Handwerkmiddag
Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)

Zaterdag:
10.30 - 11.30
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Repair Café (derde zaterdag van de maand)

Zondag:
14.00 - 18.00 Live In De Boomtak (laatste zondag van de maand)
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FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

VOOR MEER INFORMATIE
013 - 463 89 30
fysiohvb@planet.nl

www.fysio-hartvanbrabantlaan.nl
Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg
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