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Welkom, bewoners van Vormenrijk

: Chris Oomes

Het is de grootste uitbreiding van de Noordhoek in vele jaren en
sinds een paar weken is Vormenrijk ook daadwerkelijk bewoond.
Hiermee krijgt onze wijk er in een keer honderden bewoners bij en
daarbij past een welgemeend welkom aan de nieuwe bewoners!

trend om oude bedrijfslocaties te
bebouwen. Eerder ging onder andere wolververij De Regenboog de
Vormenfabriek voor.

De woningen aan de Sint Ceciliastraat
zijn sinds een paar weken bewoond. Ook
de postbode weet de nieuwe bewoners
inmiddels te vinden.

we wijkbewoners. Hiermee heeft
het terrein van de voormalige
Vormenfabriek na jarenlang braak
te hebben gelegen een nieuwe
invulling gekregen. Dit past in de

Het complex bestaat uit meerdere
lagen en de verschillende niveaus
zijn vrij toegankelijk. Wie de trappen bestijgt ziet dat de wooneenheden bijna allemaal verschillen.

Sinds een paar weken trekken de
eerste bewoners in de huizen en
dit geeft gelukkig wat meer reuring
in deze voorheen dode hoek van
de Noordhoek.

124 huurwoningen en 6 appartementen telt het nieuwe wooncomplex en hoewel de eenheden
krap bemeten zijn betekent dit
woonruimte voor zeker 200 nieu-
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Patrice met haar zoon Teun op het bankje voor hun huis

Wie zijn die nieuwe bewoners zoal?
Wijkkrant De Noordhoek zocht
enkele geluksvogels aan de Sint
Ceciliastraat op.

Verbetering
Patrice (48) en Teun (7) wonen
vanaf maart in Vormenrijk. Ze zijn
verhuisd van de Goirkestraat waar
het ook prima wonen was, maar
nu zitten ze dichter bij basisschool
De Elzen en de vriendjes van Teun.
Hij is dan ook zeer in zijn nopjes
met de nieuwe woning. Er komt
zelfs een speeltuin recht voor de
deur, aangrenzend aan hun voor-

tuin. Teun ziet het wel zitten, bij
elke verjaardag is het nu ranja op
tafel en spelen maar. Gelijk maar
wijzer gemaakt: dat kan natuurlijk
ook op de andere 364 dagen!
Ook voor Patrice is het een verbetering. Dicht bij het centrum zonder de overlast, wel de lusten niet
de lasten. En het is nieuwbouw. De
oude woning aan de Goirkestraat
voldeed ook, maar alles nieuw,
netjes, comfortabel en energiezuinig is echt wel fijn wonen. De
afwerking van de woningen is van
hoog niveau, de buitenruimte nog
niet, maar dat komt.

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek.
Contact
 wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
 www.stichtingnoordhoek.nl
wijkkrantdenoordhoek
@Wijk_Noordhoek
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Annelies Schipper, Wil Verheggen,
Jan Goossens, Lida Bos, Frank Vermeulen,
Clemens Audenaerd, Kevin Hordijk,
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Beeld
Han van den Berg en Chris Oomes

Advertentieverkoop
Geert Seebregts
Advertentieopmaak
Hans van Welbergen

Dicht bij het centrum
Amarantha (22) woont samen
met haar vriend. Ze komt
oorspronkelijk uit Den Haag, heeft
op kamers gewoond in Tilburg,
heeft in Rijen gewoond en hiervoor
aan de Pijlijserstraat in Tilburg. Ze
ging studeren, stagelopen en vond
vriend en werk in Tilburg. Ze zijn
beiden leraar, zij in Koolhoven en
Noord, hij in Alphen.
Vanuit de Pijlijserstraat gingen
ze vaak langs Vormenrijk naar de
stad. Nog voordat de schop in de
grond ging, hadden ze zich ingeschreven. Ze wonen er erg fijn,
alleen de buitenruimte moet nog
worden gedaan. Alles is op loopafstand of goed te fietsen. Dicht
bij het centrum zonder er overlast
van te hebben.
Hoewel zij toch een zwak had
voor oudbouw, wilde haar vriend
liever in nieuwbouw wonen. Vormenrijk biedt met de mooie architectuur en de leuke buurt toch
een beetje van beide. En ook zij
zijn erg tevreden over de afwerking, alles fris en comfortabel.

Goede tijdelijke plek
Max (25) en vriendin hebben minder bewust voor Vormenrijk gekozen. Het was een mogelijkheid die
op hun pad kwam. Ook zij vinden
de locatie, randje centrum, een
pluspunt. De woning is ook prima.
Maar Max is geboren en getogen
in de Reeshof, zijn familie en vrienden wonen er nog. Als zij een woning gaan kopen, wordt het weer
Reeshof. Daar is het prima wonen
zeker met de vrienden en familie
in de buurt.
Onze nieuwe buren zijn blijkbaar
erg tevreden over hun nieuwe woning. Vormenrijk past ook prima
in onze wijk. Mooie huurwoningen, verdeeld over 12 kleine intieme hofjes, een eigen ondergrondse parkeergarage en hoogwaardige
architectuur en afwerking. Een
woningbouwproject dat met
recht een succes voor de Bomenbuurt genoemd mag worden.
I Laurens Elzinga
: Chris Oomes &
Han van den Berg

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

Amarantha in gesprek met Laurens Elzinga, redacteur van de wijkkrant

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 9 mei naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

“Tom, die alles op zich nam,
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun
aan gehad. Ook de ontvangst
in het uitvaartcentrum was
steeds weer hartelijk.”
Tom van Dijk

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

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl

Met een eigen, geheel vernieuwd
uitvaartcentrum aan de Karel
Boddenweg 7 in Tilburg (naast het
crematorium).
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Zonneproject Spoorpark lijkt haalbare kaart
Indien er voldoende interesse is onder de eerste aanmeldingen,
komen er collectieve zonnepanelen in het Spoorpark. Deze
conclusie trok onlangs de initiatiefgroep van de Energiefabriek
Spoorpark. In totaal komen volgens het plan ruim 250 panelen op
het gebouw van Esjeeka in het Spoorpark.
Na uitgebreide gesprekken en berekeningen blijkt installatie van de
panelen een haalbare kaart. Hiermee kunnen omwonenden die in
het postcodegebied rondom het
Spoorpark wonen zonnepanelen
kopen. Dit gebeurt via een op te
richten energiecorporatie. Het cooperatielid krijgt belastingaftrek
op zijn energienota voor de hoeveelheid kWh die ‘zijn’ panelen
opwekken. Zo wil de overheid de
productie van zelfopgewekte groene stroom stimuleren.
Bij een dergelijk project komen
veel technische, financiële en

praktische zaken om de hoek
kijken. Toen de initiatiefgroep
onlangs de tussenbalans opmaakte, trok ze de conclusie dat
dit project kans van slagen heeft.
Het project krijgt vorm onder
de vleugels van Energiefabriek
013. Deze heeft al ruime ervaring met vergelijkbare projecten.
Denk aan het succesvolle project
Energiefabriek Oude Leij waar
omwonenden in groten getale
en tot tevredenheid hebben geinvesteerd in zonnepanelen (zie
www.energiefabriekoudeleij.nl).

: Chris Oomes

Geïnteresseerden die zich in eerdere instantie hebben aangemeld
voor het project, hebben een
uitnodiging ontvangen voor de

eerste informatiebijeenkomst die
op 17 april plaatsvond.
I Frank Vermeulen

Donderdag Fietsdag Muziek bij het stoplicht
stemt tot nadenken

: Francis Huisman
De start van de eerste fietstocht van dit seizoen met gloednieuwe hesjes.

Iedere tweede donderdag van
de maand organiseert Rinie
Huijbregts een fietstocht.
De eerstvolgende vindt plaats
op donderdag 9 mei. De fietstochten zijn 35 à 40 kilometer
lang. 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, iedereen
uit de wijk Noordhoek of daarbuiten kan zo aanhaken. Als je
eerst meer wilt weten of wilt
overleggen, kom dan op een
donderdag- of vrijdagmiddag
even langs in het wijkcentrum.
Adres: Boomstraat 81,
tel. 013 – 543 09 20.

: Chris Oomes

Op het rode fietspad bij de hoek Boomstraat Noordhoekring staat
sinds kort een bijzonder verkeerslicht: Play Attention. Terwijl je als
fietser wacht voor het stoplicht hoor je de playlist van Tommy-Boy. Hij
overleed vier jaar geleden op 13-jarige leeftijd toen hij met de muziek
op zijn telefoon bezig was en de naderende auto niet opmerkte.
De boodschap is duidelijk: gebruik je mobiel niet in het verkeer.
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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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Blijvende herinnering aan de familie Moerel
In de Bomenbuurt en in Centrum-West zijn een paar plaatsen
die herinneren aan in de oorlog omgekomen Tilburgers: Het
muurmonumentje in de Noordstraat op nr. 59 dat herinnert aan
het bombardement van 10 mei 1940 en we kennen de tuin naast
de synagoge aan de Willem II straat, vernoemd naar Helga Deen,
de Tilburgse Anne Frank. Helga Deen werd omgebracht in Polen in
het concentratiekamp Sobibor.
Binnenkort is het weer 4 mei, de
dag dat we de doden van de Tweede Wereldoorlog herdenken. In de
Tuinstraat voor nr. 85 liggen in de
stoep drie zogenaamde ‘Stolpersteinen’, dat is Duits voor ‘Struikelstenen’. Het plaatsen van Stolpersteinen is een project van de Duitse
kunstenaar Günter Demnig. Hij
brengt deze gedenktekens aan op
het trottoir voor de huizen waar
Joden door de nazi’s zijn verdreven, gedeporteerd en vermoord in
de concentratiekampen. Op nr. 85
had de Joodse huisarts Moerel zijn
praktijk. Moerels praktijk is na de
oorlog op die plek voortgezet door
de huisarts Leo van der Vaart, die
weer opgevolgd is door dokter Wil
Wouts, inmiddels met pensioen.
Wouts weet nog veel over zijn
joodse voorganger te vertellen.
Zijn relaas willen we u niet onthouden, hij schreef het volgende:

Dokter Salomon Moerel
‘Salomon Moerel was een zeer
gerespecteerd lid van de Joodse
gemeenschap. Hij vestigde zich in
1907 als huisarts in Tilburg, was lid
van het bestuur van de synagoge,
penningmeester van de Nederlands Israëlitische Gemeente Tilburg en lid van de medische- en
schooldienst van de Joodse Raad.
Als lid van het Burgerlijke Armenbestuur was hij tevens werkzaam
als armenarts.’
Begin van de Jodenvervolging
‘Joodse mensen mochten destijds niet alle beroepen uitvoeren,
maar het beroep van arts mocht
wel. De jaren twintig waren een
relatief onbezorgde tijd. De liefde
voor cultuur, kunst en vooral muziek stonden centraal in het gezin.
Gaandeweg werd het moeilijker. Al
in 1933 begint de Jodenvervolging
in Duitsland, hetgeen een massa-

le vluchtelingenstroom op gang
brengt. Het antisemitisme neemt
ook in Nederland snel toe. In 1940,
kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, begint de identificatie en registratie van Joden.
Deze fase wordt gevolgd door een
fase van isolatie en ontrechting.
Op 1 mei 1941 wordt dr. Moerel
verplicht zijn praktijk voor Arische
patiënten te sluiten. Hij weigerde
echter zijn werk als armenarts neer
te leggen en bleef de armen, zij het
illegaal, van medische zorg voorzien. Later in het jaar worden in
een grootschalige actie de synagoge en huizen van Joden, waaronder
ook dat van de familie Moerel in
de Tuinstraat, beklad met hakenkruizen. In 1942 wordt de dreiging
groter. Joden worden verplicht een
ster te dragen, moeten hun bezittingen en kostbaarheden inleveren en krijgen een reisverbod. Het
recht op een gelijkwaardige plaats
in de maatschappij wordt hen
ontzegd. De massale deportaties
komen in de zomer van dat jaar op
gang.’

Onderduiken
‘In augustus 1942 trouwt Salomon
Moerel met Clara (Kitty) Visser,
sinds begin 1941 huishoudster en
verzorgster van het gezin, om haar
te beschermen tegen deportatie.
Zijn eerste vrouw Adele, was in
1939 door ziekte overleden. In 1942
meent hij zijn dochter Carolina in
veiligheid te brengen door haar als
patiënte in het Apeldoornse Bosch
(psychiatrische inrichting) onder
te laten duiken. Die veiligheid was
van korte duur. Op 21 januari 1943
worden alle patiënten en personeelsleden van het Apeldoornse
Bosch gedeporteerd, om direct
bij aankomst in Auschwitz, nog in
de veewagens waarin zij vervoerd
werden, vergast te worden. Wan-

De gedenktekens voor het huis in de Tuinstraat

neer in april 1943 Joden verplicht
worden zich te melden in Vught of
Westerbork duikt het gezin Moerel
onder, ouders en kinderen op verschillende adressen.

Het verraad
‘Op 12 augustus 1944 worden
Salomon Moerel en Kitty Visser
verraden, gearresteerd en als strafgevangenen op transport gesteld
naar Vught en daarna naar Westerbork. Zijn zoon Max vertelde
dat hij met zijn broer die avond bij
zijn ouders op bezoek wilde gaan.
Toen zij in de buurt van de straat
kwamen waar zij ondergedoken
zaten, hoorden zij veel Duits gebrul en hondengeblaf. Als de wiedeweerga hebben zij rechtsomkeer
gemaakt en zijn op die manier aan
arrestatie ontsnapt. Als zij een uurtje eerder geweest waren, zouden

zij ongetwijfeld ook opgepakt zijn
geweest. Zijn vader werd samen
met zijn vrouw vanuit Westerbork
deporteerd naar Auswitsch. Op
6 december 1944 zijn ze vergast.
Slechts zeven weken daarvoor, op
27 oktober 1944, wordt Tilburg
bevrijd en eind januari 1945 wordt
Auswitsch door de Russen ontzet.’

Gedenkteken
‘Alleen Max, van wie ik het huis
huurde toen ik in Tilburg kwam,
en zijn broer Hans zijn aan de dans
ontsnapt. Van de familie bestaande uit 88 personen zijn er door
de Duitsers 86 vermoord’, vertelt
Wouts tot slot. In 2012-2013 zijn
de Stolpersteinen gelegd ter nagedachtenis aan de familie Moerel.
I Wil Verheggen
: Chris Oomes
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Struinen op het Lindeplein op zondag 2 juni
vertelt Pien van Welbergen, die
vanuit haar huis bijna uitkijkt op
het plein.

Inmiddels is het een begrip in de Bomenbuurt: de rommelmarkt
op het Lindeplein. Op zondag 2 juni vindt alweer de zesde editie
plaats! De geprikte datum valt dit jaar een week voor de grote
Meimarkt/Pinksteren. Bezoekers kunnen rekenen op 50 gezellige
kramen met enthousiaste verkopers van duizenden artikelen. De
markt is open van 10:00 tot 16:00 uur.
De organisatie is dit jaar weer in
handen van buurtbewoners Pien
van Welbergen, René Terloo, Mech
van Kempen en Oulli de Kort. Zij
kijken met plezier uit naar de zesde Lindepleinmarkt, na de goed
bezochte voorgaande jaren. De
markt is ieder jaar een gezellige
samenkomst van jong en oud en
ideaal voor diegenen die hun volle
zolder of berging nu eindelijk eens
willen opruimen. Een win-winsituatie: de bewoners verkopen hun
overbodige spullen en de buurt
heeft een gezellige zondag.

Kraamhuur
Oud-deelnemers worden door de
organisatie vanaf 30 maart benaderd voor de reservering van een
kraam. De open inschrijving start
op zaterdag 13 april bij Drukkerij HaBé in de Zilverlindestraat
tijdens reguliere openingstijden.
Wees er snel bij, want het aantal
plaatsen is beperkt! Ondanks de
stijging van de BTW bedraagt de
kraamprijs wederom slechts 20
euro. Dit lage bedrag is opnieuw
mogelijk dankzij de bijdrage van

maar liefst 15 sponsors! De op- en
afbouw van de kramen zijn ook bij
de prijs inbegrepen.

Jonge deelnemers
Voor de kinderen zijn er speciale gratis standplaatsen waar ze
hun spullen kunnen verkopen. De
kleintjes kunnen zich ook de hele
dag laten schminken in hun favoriete dieren of karakters door een
professionele schminkartiest.
Rommelmarktfans
Het ontstaan van de Lindepleinmarkt is te danken aan de rommelmarktfans uit de buurt. Zij
liepen al enkele jaren met het idee
rond, totdat in 2014 de daad bij
het woord werd gevoegd. “Vrijwel
elke zondag reed ik voor de gezelligheid met mijn buren naar diverse rommelmarkten”, zegt Oulli de
Kort, “en als er dan één recht voor
mijn deur plaats vindt, dan werk
ik er zeker aan mee!” De initiatiefnemers kijken reikhalzend uit naar
de zesde editie. “Ik sta vrijwel elk
jaar op de Meimarkt in Tilburg,
daarom vind ik dit ook zo leuk”,

Draagvlak
Tijdens de markt is de organisatie herkenbaar aan opvallende
T-shirts, gedoneerd door sponsor
het Boekenschop. Deze stichting
steunt met de verkoop van tweedehands boeken goede doelen in
Tilburg. Dit concept sluit goed aan
bij dit gezellige buurtevenement.
Veel ondernemers uit de wijk zijn
blij met de markt. Dat blijkt wel uit
de financiële bijdrage van 15 sponsors, waaronder Automobielbedrijf Probaat, Avangi Hairfashion,
Cartridge €urope, Chinees-Indisch
Restaurant I-Pin-Ke, Drukkerij
HaBé, Eekelaar Brillen, Elektronicazaak Expert Tilburg, Ton van de
Klundert, Vishandel Van Oursouw,
Antoon de Jong, Vollenhoven, De
IJskoning, Makelaardij Lupker en
Stichting de Noordhoek. De uitbreiding van het aantal sponsors

is te danken aan het bestuur . Ter
vergelijking: bij de eerste Lindepleinmarkt waren er nog maar vier
sponsors.

Posterwedstrijd
Drukkerij HaBé is al vanaf het begin betrokken door mee te denken
en te helpen. De poster die het bedrijf dit jaar heeft ontworpen staat
achter op deze krant. De organisatie reikt een prijs uit aan degene
die de poster voor zijn raam hangt
op de meest originele manier.
Maak een foto van de poster voor
het raam en mail deze naar lindepleinmarkt@gmail.com of deel
deze op de Facebookpagina van
de markt (www.facebook.com/lindepleinmarkt). Breng iedereen op
de hoogte van de markt door ons
te liken op Facebook! Hier zijn ook
de laatste nieuwtjes te vinden. Tot
ziens op het Lindeplein!
I Cas van Berkel
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Koningslinden in het Spoorpark
ko’ningslinde v (m) -n
1)
Een koningslinde of koningsboom is een lindeboom die ter ere
van een troonswisseling in Nederland wordt geplant. Hiervoor
wordt een cultivar van de krimlinde (Hollandse linde) gebruikt.
Tilburg
heeft
weer
een
koningslinde. Nu niet op de Heuvel,
maar in het kersverse Spoorpark
dat in juni wordt geopend. De grote
koningslinde, een Tillia europaea
‘Pallida’ krijgt een prominente plek
op het speelveld. In de boomcirkel
bij Pergola ingang Oost werd een
tweede lindeboom geplant. Beide
monumentale bomen zijn een
geschenk van het Lindeboom
Genootschap. Het planten van
de bomen werd bijgestaan met

een flinke zegening vanuit de
hemel. Het regende pijpestelen
en volgens de boomplanters van
Brouwers Groenaannemers niet
het beste weer voor de nieuwe
aanplant, maar het ging net. De
koningslindes, die al tussen de 2530 jaar oud zijn, gaan een mooie
toekomst tegemoet en geven het
park straks een fraai allure.
& I Chris Oomes

Het verhaal achter plaquette in de Noordstraat
Noordstraat 59 is op allerlei manieren verbonden aan de
huidige bewoonster: mevrouw Brokken. Op de gevel hangt een
plaquette die herinnert aan de bominslag die het huis grotendeels
verwoestte. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog sloeg een
Duitse bom, die bedoeld was voor het spoorwegemplacement,
in op de Noordstraat. Dat was destijds de verbindingsweg tussen
Tilburg-Noord en het centrum, dus een drukke straat met allerlei
winkeltjes.
Familie Van Rijswijk
De kleine schoenenwinkel van familie Van Rijswijk in het voorhuis
van nummer 59 werd compleet
vernield, net als de benedenverdieping van de buurhuizen. Ook
de huizen aan de overkant hadden scheuren en beschadigingen,
die je nu nog steeds kunt zien in
de gevels. De vader van mevrouw
Brokken was destijds brandweerman en werd samen met zijn collega’s van de ziekenwagen naar de
onheilsplek geroepen. In die tijd
waren die op dezelfde plaats als de
brandweerwagen gestationeerd.

Zonder de beschermende kleding
die de brandweer tegenwoordig heeft, waren deze heldhaftige mannen, in het dagelijks leven
timmerman of draaier of monteur,
degenen die bij brand en bominslagen uitrukten. Uitgerekend de
vader van mevrouw Brokken was
degene die mevrouw Van Rijswijk
uit de ravage haalde van het huis
waar hij zelf later zou gaan wonen.
Helaas was ze aan haar verwondingen overleden, evenals een tiental
voorbijgangers.

Familie Brokken
De schoenenwinkel werd een paar
huizen verderop voortgezet en
nummer 59 stond jarenlang leeg.
Tot een oom en tante van mevrouw Brokken aan het eind van
de oorlog besloten het pand te kopen en op te knappen tot woonhuis, net als het pand er naast. Ze

Mevrouw Brokken, de bewoonster van Noordstraat 59

verhuurden het aan familie, aan
de ouders van mevrouw Brokken.
Zo kwam zij als tiener al in het
huis te wonen en woont er nu op
haar 86ste nog steeds. Maar zelfs
vóór de oorlog zat er al familie in
dit huis. Een andere oom, de heer
Philipse, huurde het destijds. Hij
bestierde een koffiebranderij achter het huis en een koffiewinkeltje
in het voorhuis. Mevrouw Brokken
heeft nog een mooie bronzen kof-

fieweegschaal uit die tijd hangen
als aandenken. De koffiebranderij doet nu nog steeds dienst als
schuur in de tuin, compleet met
schoorsteen. Een lange huis/familiegeschiedenis die hopelijk nog
vele jaren in stand blijft.
I Fransje ter Doest
: Chris Oomes
+ eigen bezit fam. Brokken
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Oordeel bewoners van belang bij omgevingsplan
De Noordhoek is de eerste
wijk in Tilburg waar we zijn
begonnen met een pilot voor
een nieuw omgevingsplan.
In dit plan worden alle regels
voor de leefomgeving opgenomen. De gemeente wil graag
de meningen van de wijkbewoners weten. Wij hebben als
werkgroep deze taak graag op
ons genomen.
Op 28 februari gingen we weer
met 20 bewoners in gesprek over
het nieuwe omgevingsplan. In de
Boomtak spraken we over welke
regels er zouden moeten veranderen of juist niet. We kwamen al
snel tot de conclusie dat we weinig
weten van de huidige regels en de
speelruimte om deze te veranderen. Tijdens de bijeenkomst van 17
april kwam de gemeente de huidige regels toelichten.

Belangrijke thema’s
We hebben een eerste inventarisatie van belangrijke thema’s gemaakt.
Natuur en groen, veiligheid, sociale
ontmoetingen, ondernemerschap,
gezondheid en zorg, speelruimten
en onderwijs, geschikte en beschikbare woningen en natuurlijk verkeer
en parkeren. Hoewel we de thema’s
redelijk logisch vinden, willen we
ook graag weten van de buurtbewoners ervan denken. We proberen
dit te checken door de bewoners te
bevragen en een Facebookpagina
op te zetten.
Enquête wijkbewoners
Op 20 maart hebben we naast het
kieslokaal in de Boomtak onze
wijkgenoten twee vragen voorgelegd. Wat wil je houden in de
wijk? En wat wil je veranderen?

Ti
Uniek in

l b u rg !

De bereidheid om de vragen te
beantwoorden was erg groot. Namens de werkgroep erg bedankt!
We gaan de honderden ingevulde
formulieren snel verwerken en laten jullie in de volgende krant de
uitkomsten weten.

Praat ook mee!
We willen graag samenwerken met
de gemeente, dat loopt tot nu toe
erg goed. Toch willen we de com-

municatie met de bewoners in
eigen hand houden. Hiervoor hebben we alvast een Facebookpagina
opgezet.

Ook meedoen?
Wil je (af en toe) meedoen met de
werkgroep of wil je gewoon even
komen buurten over onze wijk?
Houd de wijkkrant of de facebookpagina in de gaten voor nieuwe bijeenkomsten.

I Laurens Elzinga en
Gerard Sanberg
: Laurens Elzinga

õ Like de pagina, blijf op de hoogte en
praat mee op Facebook:
 /pilotomgevingsplannoordhoek

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
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Bouw mee aan het Parkinson-grasveld
Ook als je nog nooit een
stuk klei in je handen hebt
gehad, kun je samen met
kunstenaar Twan Hendriks
tijdens zijn workshop een stuk
‘gras’ maken. Al die stukken
vormen samen een veld dat als
kunstwerk gekocht kan worden
door bedrijven, instellingen
en zelfs particulieren. De
opbrengst daarvan gaat, net als
de opbrengst van de workshops
(minus materiaalkosten) naar
het Parkinson Fonds.
Het keramieken grasveld in wording is, voor iedereen die wil, een
unieke kans om onderdeel te zijn
van een prachtig kunstproject,
terwijl je tegelijkertijd een goed
doel steunt. Twan steekt zijn
tijd, samen met vrijwillige assistenten, belangeloos in het project dat hij ook bedacht heeft.

Idee
Het idee voor het grasveld had
een trieste reden: zo’n zes jaar geleden werd bij Twan Hendriks zelf
de diagnose Parkinson gesteld, een
overdonderende mededeling voor
iedereen die dat te horen krijgt.
Zijn galerie aan de Bredaseweg
moest hij noodgedwongen sluiten
en hij verdiepte zich in wat hem
te wachten stond. Hij merkte aan
zijn omgeving dat iedereen het
bekende trillen van de handen wel
kent, maar dat andere verschijnselen minder bekend zijn: moeilijker
spreken, niet op woorden kunnen
komen, slechter lopen, evenwichtsstoornis, een ‘masker’ gezicht. Hij
wilde graag gaan bijdragen aan
de informatievoorziening over de
ziekte en aan onderzoek.

Twan Hendriks voor een deel van ‘zijn’ grasveld

Grassprietjes
Twan maakte al langer grasfiguren van keramiek en vond dat een
mooi symbool om te gebruiken
voor zijn idee. “Ieder grassprietje deint zijn eigen richting door
aanzet van de wind. Zoals iedere
Parkinsonpatiënt zijn eigen koers
heeft en mee moet deinen met
diezelfde wind.“
Maar hoe maak je een heel grasveld van ruim 25m2 zonder personeel? Het plan vormde zich om betaalde workshops te houden om
zo geld in te zamelen en een aantal
graselementen op 1 dag te kunnen
maken. Stichting ParkinsonFonds
steunt zijn idee van harte.
Twan speelt nu met het idee om
het grasveld in delen te verkopen.
Dat is veel makkelijker te plaatsen dan 25m2 ineens en ook betaalbaarder. Er zijn al vier blokken
klaar, dus als je interesse hebt als
bedrijf of particulier neem dan een
kijkje op de site van Twan!

Francis Huisman in actie tijdens een workshop

Onderdeel kunstwerk
De deelnemers aan de workshop
zijn enorm enthousiast. Eén van
hen, Francis Huisman, vertelt
over haar ervaringen van deze
dag: “Wat ’s ochtends nog een
vormeloze hoop natte klei was,
was aan het einde van de middag na de nodige fysieke inspanningen en een beetje creativiteit
omgevormd tot een onderdeeltje
van een echt kunstwerk. Dat was
wat mij zo aansprak aan dit bijzondere project: je levert een daadwerkelijke bijdrage aan het doel,
letterlijk met je blote handen.”

“Zoals de boetseerstokjes twee kanten hebben, zo snijdt het mes hier
ook aan twee kanten. Je overtreft
jezelf door op een zeer aangename
manier een dag scheppend bezig te
zijn en tegelijkertijd ondersteun je
daarmee het goede doel. Het kunstproject ParkinsonGrasveld heeft nog
vele grassculpturen te gaan. Hopelijk
gaan er snel heel veel mensen meedoen, dan gaat het vast lukken.“
I Fransje ter Doest &
Francis Huisman

De workshop
Je bent een zondag bezig en
creëert en signeert jouw stuk
gras dat wordt vereeuwigd in
het boek dat Twan samenstelt.
Met alle foto’s van deelnemers
én hun verhaal over hun beleving van de dag en relatie met
Parkinson, want bijna iedereen
kent wel iemand met de ziekte.
Je kunt je inschrijven en 150 euro
betalen, maar je ook laten sponsoren door iemand in je omgeving of bedrijf. Geld dat gestort
is door donoren gebruikt Twan
ook om mensen te laten deelne-

men die niet zo veel te besteden
hebben, maar wel graag hun
tijd willen steken in het maken
van een pluk gras. Op die manier leveren ze ook een bijdrage.
Je kunt dus ook gewoon geld
doneren! Als je met een eigen
groepje vrienden of collega’s
komt (max. 5), dan krijg je een
prachtige ets cadeau.
õ De data van de workshops en
informatie over locatie en
inhoud is te vinden op de site
www.kunstwan.nl
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teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

m
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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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Groeten uit de wijk, vroeger en nu…

&

Chris Oomes

Ansicht: Regionaal Archief Tilburg

De statige gevel van het Ursulinenklooster domineerde een groot
deel van de Elzenstraat en Dionysiusstraat. De bewoners waren
zusters van de orde van de Heilige Ursula. Ze huisvestten en
runden hierin een waar scholencomplex. Medio 1981 kwam er
een einde aan dit fraaie en imposante stadsbeeld toen een groot
gedeelte van dit fraaie klooster werd gesloopt.
De van oorsprong Italiaanse congregatie van de Orde der Heilige
Ursula vestigde zich in 1904 in Tilburg. Twaalf zusters kwamen uit
Venray naar de Noordhoek om
zich naast hun geestelijke plicht
van vijf uur bidden per dag, in te
zetten voor de opvoeding van en
onderwijs voor meisjes en jonge
vrouwen. Aan de Ursulinen hebben we het Montessorionderwijs
in Tilburg te danken.

Scholengemeenschap
Verdeeld over de gebouwen herbergden en runden ze: een kleuterschool, een Montessorischool,
een huishoudschool, een lagere
school en een ULO. Allemaal
meisjesopleidingen. Maar begin
jaren ‘60 begon men voorzichtig
ook enkele jongens toe te staan

op de lagere school. Nog wat
onwennig kregen de jongens les in
vingerbreien. Ook werd in diezelfde tijd, onder maatschappelijke
druk, op alle zuster- en fraterscholen leken als leerkracht aangesteld.
Het kloostercomplex was omvangrijk en besloeg de hele hoek
Dionysiusstraat en Elzenstraat
(richting Noordhoekring).
De hoofdingang bevond zich
loodrecht op de Acaciastraat
(zie ansicht). Uiteindelijk zijn er
na de sloop nog twee delen overgebleven: Basisschool De Elzen
en de Ursulinenkapel. Daartussen
bevindt zich nu het moderne
appartementencomplex Elzenhof.

Cultureel erfgoed
Willem Bouman was de architect
van het klooster en ontwierp ook

de neogotische Kloosterkapel die
zich aan het Elzenhof bevindt.
Deze werd van sloop gespaard en
kwam in 1998 in particulier bezit.
De kapel is te huur voor ingetogen
bijeenkomsten zoals workshops,
vergaderingen, concerten en diners. Tijdens de Duitse bezetting
werden de scholen en het klooster
gevorderd om er een noodhospitaal in te vestigen. De bekende opperbevelhebber Eisenhower kwam
er zelfs langs voor een bezoek. De
zusters die moesten wijken waren
niet blij met deze nieuwe functie van hun klooster. Hun woon-,
werk- en bidplek kwam verspreid
over Tilburg te liggen. In 1945 kwamen ze bij de heropening dan ook
niet terug op hun vertrouwde stekkie. Ze vertrokken naar Limburg
om hun kloosterdevotie voort te
zetten. Het gebouw kreeg wel weer
religieuze bewoners, aangesteld
door de bisschop van Den Bosch:
de congregatie van Jezus, Maria
en Jozef. Zij namen de volledige
zeggenschap van de gebouwen en
hun functie over. Het Montesso-

rionderwijs kreeg ruim baan voor
flinke groei nadat in 1959 de ULO
werd afgeschaft.

Monument in de kloostertuin
Het oorspronkelijke complex kende, zoals de meeste kloosters, ook
een mooie kloostertuin. Een gedeelte daarvan is er nog steeds,
nu in gebruik als kinderspeeltuin.
Beheerd en onderhouden door
buurtbewoners. Als je vanaf de
openbare ingang aan de Dionysiusstraat de kloostertuin in wandelt,
loop je recht op het in 2001 onthulde monument. Ter nagedachtenis van Marietje Kessels die hier
schoolging en op een steenworpafstand van deze plek werd vermoord en werd gevonden tussen
de gewelven van de Noordhoekse-,
ofwel Heilig Hartkerk. Het monument: een haan, hinkelbaan en een
met een lap stof bedekte bidstoel,
staat symbool voor de bescherming van weerloze kinderen.

12 | Wijkkrant De Noordhoek

‘Vergeten’ bodemverontreiniging
duikt op in Pijnboomstraat

Uit Geerts
receptenboek
Stamppot van Chioggia Biet
Mag het een bietje meer zijn? Deze frisvrolijke bieten komen
oorspronkelijk uit Italïe en zijn genoemd naar het plaatsje
Chioggia in de buurt van Venetië. Zoeter en voller van smaak
dan ons rode bietje en als je hem doorsnijdt is het een prachtig
rood-wit geringd kunstwerkje. Bovendien koolhydraatarm!
Een vergeten groente die het goed doet in deze smakelijke
voorjaarsstampot.
Ingrediënten:

Bij de werkzaamheden rond Vormenrijk zijn werklui onlangs op
een onaangename verrassing gestuit. Vlak onder de oppervlakte
van de Pijnboomstraat bevond zich onbekende rotzooi. Deze
bodemverontreiniging moet eerst verwijderd worden, waardoor
de nieuwe bestrating eind april pas aangelegd kan worden.
Volgens de gemeente levert het industriële afval geen gevaar voor
omwonenden op.
De laag met kolengruis, puin en
zogenaamde slakken was niet bekend bij gemeente of een andere
instantie. ‘Dit soort lagen komen
we vaker tegen in Tilburg en komt
voort uit de oude industrie. Vroeger werd er niet zo netjes omgegaan met restproducten’, legt Pieter Hens uit. Hij is projectleider bij
de gemeente. De laag is ongeveer
75 vierkante meter groot.
De laag bestaat uit PAK, nikkel,
koper, zink en lood. Deze stoffen
zijn alleen gevaarlijk als iemand
ze via de mond binnen krijgt. Niet
opeten is dus het logisch advies.
Omdat de omgeving na de vondst

5 Chioggia bieten
olijfolie, zout
3 theelepels kummel
300 gram knolselderij
2 wortelen
klont roomboter
peper en 1 theelepel komijn

•
•
•
•
•

250 gram spekreepjes
1 grote rode ui
4 grote champignons
½ gele paprika
125 gram zachte witte kaas (brie
of geitenkaas)
• Balsamico (crème of azijn)

is afgezet, is er geen redelijk risico
voor de volksgezondheid geweest.

Materiaal:
Hens kan niet aangeven of de verontreiniging afkomstig is van de
voormalige Vormenfabriek, die op
de locatie van het nieuwe Vormenrijk van 1937 tot 2003 in bedrijf is
geweest. ‘Dat is niet meer te achterhalen.’ Het credo ‘de vervuiler
betaalt’ gaat hier (zoals vaker) dus
niet op. De gemeente Tilburg gaat
de kosten betalen. Hoe hoog deze
zijn wil Hens niet vertellen.
I Frank Vermeulen
: Chris Oomes

Een studio voor
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

•
•
•
•
•
•
•

aluminiumfolie, ovenschotel

Bereiding
• Verwarm de oven op 200 graden.
• Schil de bietjes, leg ze elk op een stuk aluminiumfolie.
• Besprenkel ze met een beetje olijfolie, zout en de helft van de
kummel.
• Vouw de pakketjes dicht en leg ze op een bakblik.
• Laat ze in de oven gaar worden in 30 tot 45 minuten.
• Controleer dan of ze gaar zijn door er met een mesje in te snijden.
• Kook ondertussen de in stukjes gesneden knolselderij en wortels
gaar.
• Snij de rode ui in ringen, champignons en paprika in stukjes.
• Smoor de spekjes, de uiringen, champignons en paprika in een
koekenpan.
• Maak van de gare knolselderij en wortel puree met de roomboter.
• Breng de puree op smaak met peper en gemalen komijn.
• Roer het spekmengsel uit de koekenpan door de puree.
• Haal de bietjes uit de oven en snijd ze in partjes.
• Meng 2/3 van die partjes door de puree en schep het in een
ovenschaal.
• Decoreer de overige partjes op de puree.
• Verkruimel de kaas er overheen.
• Strooi er de overgebleven kummel over.
• Besprenkel tot slot met de Balsamico
• Zet de ovenschaal ongeveer 15 minuten in het midden van de oven.

Smakelijk eten!
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Bart is verbinder voor de gemeente in Centrum-West
Bart van Dalen is omgevingsmanager vanuit de gemeente voor
het centrum van Tilburg. Samen met Bianca van Oirschot als
wijkregisseur is hij voor de gemeente de ‘linking pin’ met de
bewoners van dit gedeelte van onze stad. Zoals Claudia van
Dongen en Robert Hornikx dat zijn voor de Noordhoek. Sinds een
half jaar wordt onze wijkkrant ook in een deel van het centrum
verspreid. En bij gebrek aan een eigen wijkcentrum komen de
bewoners van deze wijk ook naar In de Boomtak.
De wijkkrant is hét middel om geinformeerd te blijven over de activiteiten in de wijk en in het buurtcentrum. Daarnaast besteedt de
redactie van de wijkkrant in elke
editie ook aandacht aan Centrum-West. Genoeg reden om
eens in gesprek te gaan met Bart
en te horen welke zaken vanuit zijn
waarneming van belang zijn voor
dit deel in het centrum en waar hij
samen met zijn collega’s dagelijks
mee bezig is.

volop gebouwd en aan de weg
gewerkt. “Het is mooi dat de stad
zich zo ontwikkelt, maar we moeten wel bereikbaar blijven. Daarom
zijn we nu bezig om werkzaamheden door te schuiven, verkeerslichten beter in te stellen en afspraken
met aannemers te maken.“

Verbinding leggen
In het algemeen proberen deze
vertegenwoordigers van de gemeente de verbinding tussen de
mensen in de wijk en de collega’s
op het gemeentehuis te bevorderen. Dagelijks komen er allerlei onderwerpen voorbij. Heeft een bewoner een goed idee, dan helpen
ze dat voor elkaar te krijgen in het
gemeentehuis. Heeft één van zijn
collega’s een goed plan, dan brengen ze hem of haar in contact met
bewoners en ondernemers.

Groen in de stad
Bart geeft aan dat de klimaatopgave een actueel onderwerp is,
waarbij de betrokkenheid van de
bewoners van de stad hard nodig
is: “Vooral in de binnenstad kan
de temperatuur in de zomer oplopen. In de straten gaan we ruimte
maken voor groen. Dit kost wel
tijd, omdat vrijwel overal kabels en
leidingen onder de grond liggen.
Maar de meeste grond is niet van
de gemeente: alle gevels, daken en
tuinen bieden kans om de stad te
verkoelen en bij harde regenbuien
water op te vangen. Voor het aanleggen van groene daken geeft de
gemeente ook nog een mooie subsidie “.

Bereikbaarheid
Volgens Bart is een actuele opgave
voor het centrum de bereikbaarheid van de binnenstad. Er wordt

Fietsoverlast
Op de vraag welke knelpunten hij
tegenkomt in het centrum vertelt
hij over de hardnekkige proble-

Bart van Dalen is als omgevingsmanager linking pin tussen wijk en gemeente.

men, zoals de aanpak van overlastgevers en het hinderlijk stallen
van fietsen. Dit laatste is door iedereen van alle kanten bekeken,
maar een makkelijke oplossing is
er niet. Handhaven klinkt simpel,
maar kost veel geld en veel ruimte
om de fietsen op te slaan. Met de
blauwe vakken heeft de gemeente
wel iets bedacht waarmee het redelijk onder controle kan worden
gehouden.

Vooruitgang
Bart is al tien jaar omgevingsmanager en sinds twee jaar is hij (mede)
verantwoordelijk voor de binnenstad: “Toen ik met mijn werk
in de binnenstad startte, liet een
bewoner mij een foto zien van het
Dwaalgebied in de jaren ‘80 met
vervallen panden en lelijke straten. De verandering in de laatste
dertig jaar is dan enorm. De openbare ruimte ligt er mooi bij en bewoners hebben fors in de panden
geïnvesteerd. Leuk vind ik het als

de bewoners er iets bijzonders van
maken. Bijvoorbeeld de waslijnen
met knuffels in de Langestraat.
Dan maak je er samen een leuke en
verrassende binnenstad van.“
Volgens Bart kunnen we trots zijn
op de binnenstad en moeten we er
samen voor zorgen dat deze zich
op een goede manier blijft ontwikkelen. Dat ondernemers succesvol
kunnen zijn, bewoners er prettig
kunnen wonen en bezoekers een
plezierige dag kunnen hebben.
õ Heb je ideeën om de binnenstad
nog leuker of beter te maken,
dan kun je Bart altijd bellen
of mailen: 06-15881823
bart.van.dalen@tilburg.nl. En heb
je een goed item voor de wijkkrant,
stuur dan een mailtje naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.

& I Clemens Audenaerd
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Met project Fijn Thuis langer zelfstandig wonen
Het aantal ouderen boven de
75 jaar groeit in rap tempo.
Steeds meer ouderen willen
lang thuis blijven wonen
in hun vertrouwde buurt.
Meestal gaat het goed, maar
soms is een steuntje in de rug
nodig. Samen met bewoners
willen we nadenken wat er
nodig is nu en in de toekomst.
ContourdeTwern, WonenBreburg
en Thebe willen onderzoeken hoe
zij samen met de bewoners ervoor
kunnen zorgen dat ouderen langer
zelfstandig thuis kunnen wonen.
De bewoners worden nadrukkelijk
gevraagd om mee te doen. Door
aan te geven waar behoefte aan
is en door aan te geven wat ze zelf
kunnen doen.
De werkgroep van de Hart van Brabantlaan (ook TBV is hierbij aangesloten)

Proeflocaties
Er zijn vijf pilotlocaties gekozen
in Tilburg waar we samen onderzoeken hoe we deze meerwaarde kunnen bieden. De vijf locaties zijn: Hart van Brabantlaan
(Centrum), Villa Verdi (Noord),
Baselaaer (Oud-Noord), Scheveningenplein (Reeshof) en Salesi-

anenstraat (West). Per locatie is
een werkgroepje gevormd met de
consulent/huismeester, de sociaal
werker, de wijkverpleegkundige en
de wijkraad.

Plan op maat
Elk wijkgroepje gaat een plan

maken, dat natuurlijk met de bewoners besproken wordt. Bij elke
locatie kan het plan er anders
uitzien, dat is onder meer ook afhankelijk van de mogelijkheden en
de wensen van de bewoners en de
locatie zelf. Dat kan variëren van
het creëren van een plek voor ont-

moeting en activering tot meer informatie over welke voorzieningen
er beschikbaar zijn.
I Projectgroep Fijn Thuis

Wisseltrofee Driebanden voor Harrie Mateijsen
Onlangs vond in het buurthuis
het befaamde Driebandentoernooi voor de 36e keer plaats.
Nadat er in 2018 op waardige wijze een einde kwam aan de strijd
om de ‘Mari van Poppel-trofee’
is het toernooi voortgezet met

16 deelnemers. Dit kon gelukkig
gerealiseerd worden, omdat vier
spelers van In de Boomtak zich
hadden aangemeld.
Het was een spannend toernooi
tot het einde, met ook dit jaar
weer niet te voorspellen welke finalisten aan de tafels verschijnen.
Uiteindelijk speelde Harrie Mateijsen om het kampioenschap tegen
Ad Brenders. Na 51 beurten ging
Harrie er met de wisseltrofee vandoor.
õ Ben je geïnteresseerd in het volledige
verslag, stuur dan een mailtje
naar Tiny van Poppel:
m.van.poppel5@kpnplanet.nl

& I Tini van Poppel

Wedstrijdleider Jo v.d. Weegen, winnaar Harrie Mateijsen, tweede plaats Ad Brenders,
derde plaats Huub v. Erve en vierde plaats Hans v. Bladel.
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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
10:30 - 12:00
10:30 - 11:30
13.00 - 15.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
Bestuursvergadering
Wijkwandeling
Lunch (laatste maandag van de maand)
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (tweede maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

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

Schilderles Fiona van Rossem
Wijkwandeling
Moedergym
De Eeterij In De Boomtak
Biljartvereniging De Boomtak
Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki Jitsu
Schilderclub De Boomtak

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

Computercursus
Biljartvereniging Boomstraat 81
PC-EHBO
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Redactievergadering Wijkkrant (1x per maand)
Darten
Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken)
Wijkraad (vierde woensdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

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)

13.00 - 16.00
13.30 - 15.30
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00
20.00 - 21.30
20.30 - 23.00

Fietstocht (tweede donderdag van de maand)
Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (derde donderdag van de maand)
Spelletjesmiddag
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Français (eerste donderdag van de maand)

Vrijdag
13.30 - 16.00 Koersbal
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco (tweede vrijdag van de maand)

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)
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