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een genot voor klein én groot
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Drukkerij Gianotten 100 jaar

Spoorpark is een geweldig cadeau

Eindelijk was het zover: 21 juni 
kon het Spoorpark geopend wor-
den, zes jaar na het begin van dit 
burgerinitiatief. Tilburg kan trots 
zijn op deze samenwerking tussen 

de gemeente en haar inwoners, 
het is het grootste burgerinitiatief 
van Nederland. Na de start van 
het initiatief is de Tilburger uitge-
breid gehoord en geraadpleegd.  

Het bestuur had wel een paar  
suggesties uit de Tilburgse samen-
leving verwacht, maar dat er 80 
voorstellen kwamen, overtrof de 
verwachtingen.  

  Chris Oomes

Dank aan de gemeente Tilburg die 
vertrouwen had in het bestuur. 
Het bestuur kreeg hulp van velen.  

  Lees verder op pagina 2
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Draag bij aan je wijkkrant! 
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 29 augustus naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Belangrijk waren de “kwartierma-
kers”. Deze zijn betrokken vanaf het 
eerste uur en de eerste gebruikers 
van het park: Stadscamping Tilburg, 
beachvolleybalgroep, scouting Esj-
eeka, T-huis, de Rits, skaters en BMX 
fietsers van Outdoor Urban Sports 
Park, BeweegR en Levend Water. 
Daarnaast zijn veel vrijwilligers ac-
tief geweest. Veel inspanningen zijn 
geleverd en met een prachtig resul-
taat. En het wordt nog mooier als 
de horecavoorziening en de klimto-
ren klaar zijn. 

Na de opening stroomden belang-
stellenden toe en werd het Spoor-
park enthousiast in gebruik geno-
men. De weergoden zorgden voor 

prachtig zonnig weer. Dat maakte 
een geweldig sfeertje. Jong en oud 
waren van de partij. Peuters en 
kleuters sjouwden door het water 
van de fontein, het begin van de Le-
vend Water partij. Op het grasveld 
werd van de zon genoten, anderen 
hadden hun picknickkleed al uitge-
legd om lekker van een barbecue te 
genieten. Van de vele zitplaatsen, 
onder andere op het talud, werd 
uitgebreid gebruik gemaakt. Eigen-
lijk wisten we niet wat we misten, 
totdat we het Spoorpark hadden. 
Een geweldig cadeau voor Tilburg!

  Wil Verheggen
  Chris Oomes &  

Han van den Berg
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Drukkerij Gianotten viert 19 augustus haar 100-jarig bestaan.  
Dat is vrij uniek voor een bedrijf in de Noordhoek, alleen de 
Tilburgsche Waterleiding Maatschappij met de watertoren uit 
1897, ging de drukkerij hierin voor. Het was Hendricus Gianotten 
die begin vorige eeuw aan huis, boven zijn keuken een eigen 
drukkerijtje begon. Oorspronkelijk in de Besterd, maar dankzij een 
groeiende oplage voor de vakbond werd de drukkerij verplaatst 
naar de IJzerstraat en was na wat omzwervingen uiteindelijk vanaf 
1922 gevestigd aan de Bredaseweg 57.

In 1917 ging het Nieuwsblad van 
het Zuiden van start als tegenhan-
ger van de toenmalige Nieuwe Til-
burgsche Courant die spreekbuis 
was van het katholieke ideaal. Het 

Nieuwsblad van het Zuiden ver-
scheen aanvankelijk twee maal per 
dag, maar dat was niet vol te hou-
den en twee jaar later werd alleen 
doorgegaan met de avondeditie. 
Vanwege het feit dat veel drukwerk 
werd geleverd voor de vakbond, 
maakte Gianotten zich in die tijd 
niet populair in het door fabrikan-
ten en kerk gedomineerde Tilburg. 
Zoon Jo, die Hendricus inmiddels 
was opgevolgd, ging vooral boven 
de rivieren op zoek naar nieuwe 
relaties, maar tijdens de crisis in de 
jaren dertig vorige eeuw was het 
moeilijk het hoofd boven water te 
houden.

Tegen de verdrukking in
‘Gelukkig voor de drukkerij kon er 
veel drukwerk, zoals affiches, ge-
leverd worden voor  bioscopen en 
circussen, die -vreemd genoeg- in 
die crisisjaren geweldig goed liepen’, 

zo vertelt Wim Gianotten, de derde 
generatie Gianotten die van 1966 
tot 2000 directeur was. Onder zijn 
bewind wist hij de orderportefeuille 
belangrijk uit te breiden. Hij boorde 
nieuwe markten aan met  tijdschrif-
ten, boeken en vooral de proef-
schriften van de Tilburgse Universi-
teit. Wie kent niet de boeken over 
‘Tilburg stad met een levend verle-
den’ en de serie ‘Tilburg in beeld’? 
Toen zoon Joost hem weer op-
volgde in een tweekoppige directie 
werd met veel succes drukwerk bin-
nen gehaald voor de horeca- en en-
tertainmentbusiness. Zo wist iedere 
generatie Gianotten haar stempel 
op het bedrijf te zetten. Helaas is 
Joost veel te jong in 2008 overleden. 
Zijn broer Roel is de enige Gianot-
ten die, onder leiding van Ron Boer, 
nog in de drukkerij werkzaam is.

Groei en bloei
Omdat het bedrijf voortdurend 
groeide, moest de behuizing mee-
groeien. Belendende panden  aan 
de Bredaseweg werden opgekocht 
en gesloopt. De fietsenzaak van 
Bouckaert ging naar de overkant. 
Dat ook  het terrein van de kolen-
handel Hendriks kon worden opge-
kocht is van belang geweest. Daar 
was veel grond bij, waardoor de 

drukkerij zich ter plekke kon uit-
breiden. Groei betreft niet alleen 
volume, maar vooral een voortdu-
rende aanpassing  aan nieuwe tech-
nologieën. Van handmatig zetten 
van de loodletters naar automatise-
ring. Later werd het lood vervangen 
door fotografisch zetten op film, 
weer later op offsetplaten. Door de 
automatisering  kon de klant zelf 
zijn teksten aanleveren. De functie 
van corrector verviel.

Gianotten Printed Media
Drukkerij Gianotten werd Gia-
notten Printed Media, een naam 
die men meer vond passen bij de 
moderne bedrijfsvoering. Nu het 
milieu steeds meer aandacht krijgt 
loopt Gianotten hier op vooruit 
door het vermijden van verspilling 
en door het gebruik van de meest 
milieuvriendelijke stoffen en ma-
terialen. Daarbij zijn ze steeds alert 
op aanvullende maatregelen die het 
milieu ontzien en worden metho-
den ontwikkeld om papier- en inkt-
afval te reduceren en het verbruik 
van energie, water en chemicaliën 
tot een minimum te beperken. 
Omwille van kwaliteit wordt zoveel 
mogelijk in eigen huis verzorgd. Ver-
edelen, stansen, rillen, vouwen, snij-
den, hechten en postaal verwerken 
gebeurt allemaal onder één dak.

Steun aan Derde Wereld
Erg sympathiek en vermeldens-
waard is de steun aan de Derde 
Wereld. Gianotten heeft een pot 
ideële winstbestemming. Zo mocht 
het Medisch Comité Vietnam en de 
Stichting Vrienden van Nazareth 
delen uit de pot en schonk het be-
drijf in 1985 aan Matagalpa in Nica-
ragua, waarmee Tilburg een steden-
band heeft, een complete drukkerij 
inventaris. Twee medewerkers van 
Gianotten zijn twee maanden daar 
geweest om de nodige instructies 
te geven. Tot slot past bij een hon-
derdjarige een gepaste gelukwens: 
gefeliciteerd en nog vele jaren in 
voorspoed toegewenst!

  Wil Verheggen
  Chris Oomes + Gianotten

Drukkerij Gianotten 100 jaar

Ron Boer, huidige directeur Gianotten,  
bij de drukpers
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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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Kindvriendelijk lunchcafé een genot voor klein én groot

Het Dwaalgebied is weer een lunchcafé rijker: op 29 juni opende 
Café Ovide zijn deuren in de Tuinstraat. Een kindvriendelijk café 
voor jong én oud. Na de geboorte van haar dochtertje, nu bijna 
drie jaar geleden, miste uitbaatster Lisette Bourgonje zo’n plek 
waar speciale ruimtes zijn voor kinderen, maar waar het ook voor 
de mamma’s en pappa’s gezellig is. 

Ze had in haar studententijd ge-
werkt bij een piratenrestaurant en 
vond het concept van een kinder-
restaurant heel leuk. Dat bleef han-
gen in haar hoofd. Maar ook, dat 
dat soort restaurants vaak alleen 
voor de kinderen heel leuk is en 
voor de ouders meer geldt: “Als de 
kinderen het maar leuk hebben”. In 
Ovide is het goed toeven voor het 
hele gezin, ook voor oma’s en opa’s. 
En niet op een industrieterrein of 
andere achterafplek, maar gewoon 
in het centrum.

Niet zomaar een café
Nu de drukte van de verbouwing 
voorbij is en er speciale ruimtes zijn 
voor de kinderen (een speelhoek 
met klimhuis en een babybak), 
wil Lisette met haar team nu eerst 
de horeca goed op poten zetten. 
Hoogtepunt wordt Roze Maandag, 
met roze cupcakes, roze schmink, 
roze limonade, het wordt gewoon 
roze kindercarnaval! De hele ker-
misweek zal het feest zijn bij Ovi-
de. In het najaar wil ze gaan starten 
met allerlei activiteiten zoals koek-
jes bakken, danslesjes, kinderyoga 

en natuurlijk kinderfeestjes met 
bijvoorbeeld een speurtocht in 
het dwaalgebied. Geen hele grote 
groepen, daar is niet genoeg plek 
voor, maar een leuk klein familie-
feest of een high tea kan prima. De 
eerste boekingen zijn zelfs al bin-
nen! Café Ovide staat open voor 
leuke ideeën van klanten en heeft 
al zo’n 800 volgers op Facebook en 
Instagram, vooral sinds er een arti-
kel over haar plannen stond in het 
katern ‘Stadsgezicht Tilburg’ in het 
Brabants Dagblad.

Ovide en zijn vriendjes
Na haar studie aan de hogere ho-
telschool besloot Lisette eerst een 
ander pad te kiezen. Ze werkte tien 
jaar als HR manager, o.a. bij een ICT 
bedrijf. Maar rond haar dertigste, 
na de geboorte van haar dochter-
tje,  begon het horecabloed toch 
weer te kriebelen en besloot ze om 
de stap echt te gaan zetten. Ze kon 
als interimkracht deels blijven wer-
ken als HR manager en ondertussen 
haar plannen gaan verwezenlijken, 
te beginnen met het zoeken naar 
een geschikt pand. Dat werd de  

locatie waar Mugs and Muffins een 
tijdje in gevestigd was. Het duurde 
uiteindelijk acht maanden om dat 
rond te krijgen en die tijd heeft  
Lisette goed benut met o.a. ideeën 
opdoen bij andere kindvriendelij-
ke restaurants in binnen- en bui-
tenland. Na een flinke inspanning 
van familie, vrienden en collega- 
zzp’ers is de flinke verbouwing in  
2½ maand geklaard. De naam  
Ovide komt van een kinderserie uit 
haar jeugd, Ovide het vogelbekdier 
en zijn vriendjes, en het betekent 
ook nog ‘LEVEN’, heel toepasselijk. 

Leuk achtergrondweetje
Café Ovide is gevestigd in het 
oude directiekantoor van Jurgens 
Textiel. Dat staat ook nog on-
der de brievenbus van nr 49-01.  
Sinds 1865 lag de fabriek daar vroe-

ger vlak naast. Het grote fabrieks-
complex brandde in 1908 volledig 
af en werd herbouwd. Toen heet-
te het nog G. Bogaers & Zoon.  
In 1946 werd het overgenomen 
door Jurgens Textiel. Die zijn daar 
tot 1976 operationeel geweest en 
toen verhuisd naar Berkel-Enschot. 
Het fabriekscomplex werd om-
streeks 1982 gesloopt om plaats 
te maken voor het huidige appar-
tementencomplex en bebouwing 
van het Bodehof. Het prachtige 
pand waar het directiekantoor in 
gevestigd was, bleef gelukkig ge-
spaard en biedt nu dus onderdak 
aan Ovide. Kom gezellig een bak-
kie doen of lekker lunchen, met of 
zonder kinderen!

  Fransje ter Doest
  Han van den Berg + Ovide

Luchtfoto fabriekscomplex vóór 1980
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De windmolens van tegenwoordig zijn vooral bestemd voor het 
opwekken van stroom. Ze zijn niet bij iedereen geliefd, want ze 
kunnen een behoorlijke vervuiling van het uitzicht veroorzaken. 
Nee, vroeger stonden windmolens gewoon in de stad. En Tilburg 
had er een flink aantal. Ze hadden ook andere functies dan stroom 
opwekken: water pompen, hout zagen of meel malen. Het is haast 
niet voor te stellen, maar tot laat in de vorige eeuw waren er 
diverse molens in Tilburg. Al vanaf de 14de eeuw zelfs worden 
molens vermeld in de Tilburgse archieven. 

Tilburg heeft behoorlijk wat wind-
molens binnen zijn stadsgrenzen 
gehad: rosmolens, meelfabrieken 
en maalderijen, windmolens. In 
totaal een stuk of 15, en er was 
één watermolen, die stond waar 
nu de Reeshof is. Er waren ook 
molens die eikenschors maalden, 
dat diende als grondstof voor leer-
looierijen. De molens stonden ver-
spreid over de stad: Noordstraat, 
Bosscheweg, Reitse Hoevenstraat, 
Broekhovenseweg en in onze wijk 
op de kruising van de Elzenstraat 
en de Boomstraat. De Korvelse 
molen lijkt met datering uit 1350 
een van Tilburgs veteranen. Die 
stond ongeveer op de driesprong: 

Paterstraat, Meelstraat en Capucij-
nenstraat. Maar ook de molen die 
stond op wat nu het Rosmolen-
plein heet, werd al in 1338 schrif-
telijk genoemd. 

Ook in onze wijk Noordhoek was 
een beroemde molen actief. Op de 
kruising Elzenstraat – Boomstraat. 
De molen werd Kruissensmolen 
genoemd en was opgericht door 
molenaar Elisabeth Couwenberg 
in 1853. Na de eerste bewoners 
kende de molen nóg diverse eige-
naren: Cornelis Kruissen  (vanaf 
1871), Jan Anthonie Verheggen 
(vanaf 1883) en tot slot de familie 
Matthijssen. 

Molenaar Verheggen verloor in 
1895 zijn zoon door een ongeluk. 
Bij het sjouwen van zakken meel 
viel hij door het openstaande 
luik van de maalzolder. De zwa-
re kneuzingen overleefde hij niet. 
De molenaar kwam het verdriet 
niet te boven en verkocht de mo-
len aan familie Matthijssen. Ook 
daar was er ongeluk. Vader Mat-
thijssen overleed bij een klus in de 
Tuinstraat en moeder Matthijssen 
was genoodzaakt in 1904 het mo-
lenaarschap over te nemen. Naast 
de opvoeding van haar 8 kinderen. 
Maar ze deed het kranig en met 
verve. Ze liet in 1912 een elektro-
motor installeren, waardoor er 
ook bij windstilte gemaald kon 
worden. Ze gaf ook leiding aan het 
aangrenzende café. Tot slot volgde 
zoon Petrus Joannes Matthijssen 
in 1917 zijn moeder op als mole-
naar en graanhandelaar.

Begin jaren 60 kwam er een einde 
aan het roemrijke molenaarsbe-
drijf van Matthijssen. De wieken 

ontbraken en al wat er stond was 
nog de stenen romp die dienst 
deed als opslag voor hout en tri-
plex, voor de er naast gelegen ‘doe 
het zelf’-zaak van Matthijssen & 
Wijffels.
In 1963 werd de molen voor  
ƒ 50.000 verkocht aan de gemeen-
te om het uitbreidingplan van de 
Noordhoek te kunnen realiseren. 
Na nog twee jaar verder verkrop-
pen, werd het ambacht molenaar 
de das omgedaan. Helaas werd hij 
in 1965 afgebroken en Noordhoek 
moest het zonder karakteristieke 
molen stellen.
In 1984 verdween de laatste mo-
len uit het Tilburgse straatbeeld, 
namelijk die aan de Broekho-
venseweg stond. Er zijn nog wel 
twee restanten van molens: aan 
het Rosmolenplein en een in de  
Van Bylandtstraat, verstopt in het 
magazijn van veevoederbedrijf 
Teurlings.

 +   Chris Oomes +  
particuliere collectie

Groeten uit de wijk, vroeger en nu
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Serve the City Tilburg draagt steentje bij

Studententijd is meer dan feesten, zuipen, beetje studeren en 
jezelf ontwikkelen. In deze fase van je leven kun je ook nog wat 
anders doen: jezelf inzetten voor een ander. Om dit te stimuleren 
is een vrijwilligersorganisatie van studenten opgericht: ‘Serve the 
City Tilburg’.  Op die manier kan studeren wat meer betekenen.  
Je kunt als student iets doen voor de Tilburgse samenleving.

Serve the City Tilburg bestaat uit 
een bestuur van vijf leden, met een 
vaste kern van twintig studentvrij-
willigers. Daarnaast is er nog een 
groep van ongeveer honderd stu-
denten, die op afroep beschikbaar 
zijn. Tot de doelgroep van Serve 
the City Tilburg behoren minder-
bedeelden, gehandicapten en de 
Tilburgse samenleving.

BBBQ
De club krijgt geen subsidie en is 
van giften afhankelijk. Die komen 
binnen van particulieren en bedrij-
ven. Daarmee kunnen de algeme-
ne kosten worden betaald, zoals 
bijvoorbeeld het onderhouden 
van de website. Op 22 juni vond 
een van de activiteiten plaats bij 
het huis van dispuut Pallieter in 

de Tuinstaat 88. Pallieter stelde het 
huis beschikbaar voor het houden 
van een buurtbarbecue. Voorzitter 
Myrthe Frauenfelder, derdejaars 
studente rechten, heet tegen vie-
ren iedereen van harte welkom. 
Op het programma staat allereerst 
een drankje, daarna is er  gelegen-
heid om spelletjes te spelen. De 
teams daarbij zijn gemengd, dat 
wil zeggen dat ieder team bestaat 
uit buurtgenoten en studenten. 
Er wordt onder het genot van een 
verfrissing of een biertje Mens-er-
ger-je-niet, Ganzenbord en Beer 
Pong gespeeld. ‘Beer Pong’ is een 
studentenspelletje, waarbij nor-
maal gesproken een pingpongbal 
in een glas met bier moet worden 
gegooid. Lukt dat, dan moet de 
tegenstander het glas leegdrinken. 
Maar speciaal voor deze dag zat 
er water in de bekers! Vervolgens 
kwam een muziekquiz aan bod, 
waarbij de parate kennis van po-
pulaire muziek werd getest. Daarna 
kon de buurtbarbecue beginnen.

OK
Het een en ander speelde zich 
gezien het mooie weer af in de 
tuin. De sfeer was gezellig en on-
gedwongen. Ieder mengde zich 
aardig in het gezelschap. Zo waren 
er bewoners van een appartemen-
tencomplex aan de Stationsstraat 
en een groepje bewoners van de 
Fokuswoningen  schuin aan de 
overkant van Pallieter. Hans van 
Loon, bewoner uit de Tuinstraat, 
was vroeger tijdens zijn studen-
tentijd ook lid geweest van Pallie-
ter en hij vertelt dat begin jaren 
tachtig het huis met steun van 
oud-leden van Pallieter is gekocht. 
Het was buitengewoon gezellig en 
de bbq was oké. Zo is weer een 
steentje bijgedragen aan de rela-
tie Tilburgers – Studenten. Voor 
meer informatie verwijs ik naar  
www.servethecitytilburg.nl

  Wil Verheggen
  Anouschka Luijpen

Onder de noemer ‘Het Spoorpark is van ons allemaal’ lanceert de 
Stichting Spoorpark een week na de opening het adoptieproject 
Vrienden van het Spoorpark.

“Het Spoorpark is gerealiseerd als 
burgerinitiatief en dat fundament 
willen we vasthouden en zelfs ver-
sterken”, aldus het stichtingsbe-
stuur. “Hoe meer Tilburgers aanha-
ken, meedoen, enthousiast zijn en 
dus het park omarmen, des te meer 
zal het Spoorpark een plek zijn 
waar de mensen uit de stad zich 
gevoelsmatig aan verbinden. Dat 
brede draagvlak is ook nodig om 
het park voor nu en de toekomst 
mooi, veilig en gezellig te houden 

voor jong en oud.” Maar ook om 
bijvoorbeeld extra kosten te kun-
nen dekken door onverwachte 
omstandigheden, zoals momen-
teel het uitvoerig bewateren van 
de jonge aanplant die het door de 
aanhoudende warmte en droog-
te moeilijk heeft om te overleven. 

Om de band die velen inmiddels 
met het park voelen ook praktisch 
vorm te geven is het vanaf nu mo-
gelijk om stukjes park te adopte-
ren. Kies via de website vrienden.
spoorparktilburg.nl op de plat-
tegrond van het park, je eigen 
favoriete plekje en adopteer tien 
vierkante meter voor 25 euro per 
jaar of 100 euro voor vijf jaar! Hoe 

Adopteer ook een stukje Spoorpark
meer Vrienden het Spoorpark telt, 
hoe meer burgers dit initiatief dra-
gen en dat is uiteindelijk wat het 
burgerinitiatief voor ogen heeft. 
En ja: zelfs wethouders en ambte-
naren kunnen vriend worden. Ster-
ker nog: bij de opening heeft de 
stichting Spoorpark de eerste vier 
spots ofwel 40m2 ‘cadeau’ gedaan 
aan wethouder Berend de Vries 
en hem daarmee benoemd als 
eerste Vriend van het Spoorpark. 

De officiële openingsdatum,  
21 juni, blijft als langste dag van 
het jaar ook de dag waarop we ie-
der jaar al onze vrienden verenigd 
willen zien.  De vrienden samen 
vormen mét de burgerinitiatieven 
in het park voor het bestuur ook 
een klankbord van betrokkenen 
die in de toekomst nieuwe burger-
initiatieven kunnen voordragen en 

meteen feedback kunnen geven 
over tal van zaken over het park 
die verbetering of versterking be-
hoeven.
Het vriendenprogramma biedt als 
extraatje ook de mogelijkheid een 
stukje park cadeau te doen aan 
een vriend, vriendin, collega, kind 
of kleinkind!

Het programma voor Vrienden 
van het Spoorpark is op vrijwillige 
basis bedacht en gemaakt door vijf 
studenten van Fontys Hogeschool 
ICT: Tom Körschner, Dennis Ver-
buijs, Job Deleij, Redmar van de 
Riet en Martijn Vos, in samenwer-
king met hun opleider Jacques de 
Roij en het bestuur van de Stich-
ting Spoorpark.

  Anja Eijkemans,  
Stichting Spoorpark
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Buurtbewoners presenteren plannen in het Paleis
Onder veel belangstelling van politici en ambtenaren 
presenteerde de werkgroep ‘Pilot omgevingsplan Noordhoek’ 
de tussenstand van het nieuwe Omgevingsplan.

De werkgroep heeft de afgelo-
pen tijd veel input opgehaald 
bij de buurtbewoners: wat is 
goed, wat kan beter. In de vorm 
van een sterkte-zwakteanalyse 
(SWOT) werden deze plus- en 
minpunten voorgelegd aan de 
gemeente. Uiteraard veel aan-
dacht voor openbaar groen, 
speelvoorzieningen voor ver-

jullie gewend zijn, houden we 
de buurt via deze krant op de 
hoogte. Maar wil je nog actue-
lere informatie en/of meedoen, 

schillende leeftijden en parkeer-
plaatsen. De ambtenaren van 
de gemeente gaan onze inbreng 
wat professionaliseren en dit 
daarna weer met ons overleg-
gen.

Tot op heden is de werkgroep 
erg tevreden over de samenwer-
king met de gemeente. Zoals 

like dan onze facebookpagina: 
www.facebook.com/
pilotomgevingsplannoordhoek 

 +   Laurens Elzinga

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

‘Even voorstellen’ is de kop boven een artikel in de wijkkrant  
van juni 1994. Aan het woord is dan Onno Wubbels, bestuurslid 
van het wijkcentrum In De Boomtak. Onno vertelde destijds hoe 
hij als bestuurslid ongeveer vier jaar daarvoor betrokken raakte bij 
het reilen en zeilen van het buurthuis. Onno is ook initiatiefnemer 
voor het ontwerpen van het logo van In De Boomtak zoals we  
dat nog steeds kennen. Aanleiding om eens bij Onno op bezoek 
te gaan.

Onno kwam op 18-jarige leeftijd 
van Oldenzaal naar Tilburg om 
de lerarenopleiding Beeldende 
vorming te gaan volgen. Eigenlijk 
wilde Onno kunstenaar worden en 

naar de kunstacademie gaan, maar 
dat mocht hij van zijn moeder al-
leen maar als hij dat in combinatie 
deed met de lerarenopleiding. Dat 
kon alleen in Tilburg  dus ging hij 
op kamers in de Stationsstraat, in 
het pand waar tegenwoordig het 
café van Little Devil zit. Hij haalde 
zijn eerstegraads bevoegdheid en 
werkt  momenteel als docent Gra-
fische vormgeving en projectbege-
leider aan het St Lucas College in 
Boxtel. Hij woont sinds 1972 in de 
Elzenstraat.

Symbolisch
Als bestuurder van het wijkcen-
trum maakte Onno zich destijds 

Ontwerper logo wijkcentrum 25 jaar later op herhaling
sterk voor een herkenbaar beeld-
merk. Het wijkcentrum was in 
opbouw, gesprekken met de ge-
meente waren gaande over de 
verbouwing en er moesten meer 
vrijwilligers aangetrokken wor-
den. Samen kijkend naar het logo 
legt Onno uit wat zijn gedachten 
waren bij het ontwerp. Zo gaat de 
tak waar de vogels op zitten schuin 
omhoog als symbool voor voor-
uitgang en samen verder. De drie 
vogels zijn alle drie verschillend 
en de twee buitenste vogels kijken 
naar de middelste vogel. Hiermee 
wil hij de verbinding laten zien tus-
sen mensen die van elkaar mogen 
verschillen en met elkaar in ge-
sprek zijn en daarmee dus ook  een 
van de uitgangspunten is van het 
wijkcentrum is. Het logo is tevens 
herkenbaar als boomtak. Het wijk-
centrum gebruikt dit logo al vanaf 
1990 en is inmiddels in heel Tilburg 
voor veel mensen bekend als het 
logo van In De Boomtak, dus erg 
herkenbaar!

Molenaar
Onno vertelt ook over zijn grote 
hobby. Hij is elke zaterdag te vin-
den in de molen van Hilvarenbeek  
Als gediplomeerd molenaar maalt 
hij dan met een aantal andere vrij-
willigers graan op de traditionele 
manier. Als bakkerszoon is hij er 
trots op dat veel bakkers uit de 
omgeving het meel, dat van ver-
schillende soorten graan gemalen 
wordt, wordt afgenomen om vele 
soorten brood te  bakken.

Niet vervelen
Binnenkort gaat Onno met pensi-
oen en op mijn vraag of we hem 
dan weer als actieve buurtbewo-
ner vaker gaan tegenkomen geeft 
hij geen direct antwoord. Er zijn 
meerdere dingen die zijn belang-
stelling hebben en zijn betrokken-
heid bij het wijkgebeuren is er één 
van. Maar dat hij niet stil gaat zit-
ten, is een ding wat zeker is.

  Clemens Audenaerd

Serve the City Tilburg draagt steentje bij
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Rumoer tijdens de redactievergadering. Het komt wel eens voor en 
meestal zijn er dan twee aanleidingen: of er is een smeuïg saillant 
detail naar voren gekomen of er is echt nieuws te melden. Toen het 
gerucht naar voren kwam dat er wellicht een atoombunker in de 
Bomenbuurt ligt, sprak dat meteen tot de verbeelding. Dit verhaal 
neemt de lezer mee hoe je aantoont dat er een atoombunker in 
jouw buurt ligt!

Sinds een aantal edities wordt er 
in de wijkkrant gesproken over het 
braakliggend terrein bij de water-
toren. ‘Wat is daar de status van 
en is het mogelijk om het terrein 
een tijdelijke invulling te geven’, 
zijn vragen en verhalen die aan bod 

kwamen. Als gevolg van die verha-
len kwam de anonieme tip binnen 
dat er een atoombunker ligt onder 
het bijgebouw aan De Regenboog-
straat. Als het waar is, is dat natuur-
lijk mooi historisch nieuws voor de 
buurt. Maar hoe toon je dit aan?

Speurtocht naar een atoombunker in de Bomenbuurt
Niet bereikbaar
Het leek de redactie het meest voor 
de hand liggend om de eigenaar van 
het terrein te benaderen. Maar wie 
is dat ook alweer? Om die reden 
werd zowel Brabant Water als de ge-
meente aangeschreven. Daar waar 
normaal spoedig wordt gereageerd 
op e-mails, bleef deze keer ant-
woord uit. Verder onderzoek wees 
uit dat er een telefoonnummer is 
waar vragen over de gronden van 
de Tilburgsche Waterleiding Maat-
schappij (TWM) gesteld kunnen. 
Echter, wie TWM Gronden BV belt, 
krijgt niemand aan de lijn, omdat 
het nummer niet meer in gebruik is. 
Er is geen andere manier om met dit 
‘bedrijf’ in contact te komen. 

Geen antwoord
Jammer, maar je moet nooit opge-
ven. Via de website van de gemeen-
te Tilburg kun je een vraag stellen 
aan een wethouder, die dan plech-
tig belooft om antwoord te geven. 
Via deze optie kreeg wethouder de 
Vries een mail met de vraag of hij al 
dan niet kon bevestigen dat er een 
atoomkelder in de Bomenbuurt ligt 
of kon doorverwijzen naar iemand 
die het wel weet. Helaas ook via dit 
kanaal bleek het niet mogelijk te 
zijn om een antwoord te krijgen.

Bevestiging
Dan maar direct naar de bron. Het 
is een mooi gebruik dat de wijkwet-
houder ieder jaar een keer langs-
komt bij de wijkraad om te luisteren 
naar buurtgenoten en in gesprek te 
gaan over ideeën, mogelijkheden en 
opties. Het ideale moment dus om 
een vraag te stellen over een atoom-

bunker. Helaas blijkt een wethouder 
niet alles te weten, maar de aanwe-
zige ambtenaren wel. Niet alleen 
wist de wijkregisseur te bevestigen 
dat de atoombunker bestaat, maar 
wilde hij ook best de huidige eige-
naar vragen of het mogelijk was om 
een keer langs te komen!

Nog even wachten
Dat bleek het goede nieuws te zijn. 
Het slechte nieuws is dat wat voor 
de redactie en de gemeente een in-
teressant object is, voor de huidige 
‘bewoners’ van het pand een handi-
ge, in gebruik zijnde, opslagkelder 
blijkt te zijn. Helaas is het om die re-
den niet mogelijk om een foto van 
de bijzondere kelder bij dit artikel te 
plaatsen. Maar dat mag eigenlijk de 
pret niet drukken. Want ooit komt 
het gebouw weer leeg te staan en 
dan zal wijkkrant De Noordhoek er 
als de kippen bij zijn om met een 
fotoreportage verslag te doen van 
‘ons nieuwtje’. Dat is het wachten 
waard, toch?

  Kevin Hordijk

Bas de Esch, 
uitvaartverzorger

“Wij zijn enorm te spreken 
over de zorg en begeleiding 
van Bas, maar ook in het 
uitvaart centrum. Echt 
professioneel en hartelijk. 
Wat een warm bad!”

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

Met een eigen, geheel vernieuwd 
uitvaartcentrum aan de Karel 
Boddenweg 7 in Tilburg (naast het 
crematorium).

In wijkkrant nr. 2 van dit jaar verscheen een artikel over 
de lastige parkeersituatie in de straten rond De Worst. Het 
chronisch tekort aan parkeerplaatsen wordt grotendeels 
veroorzaakt door de onterecht afgegeven parkeervergunningen 
aan bewoners van De Worst. 

Deze bewoners hebben geen 
recht op een parkeerplaats in 
de wijk, aangezien het gebouw 
een eigen parkeerkelder heeft.  
De bestuurswoordvoerder van 
de gemeente, dhr. Tom Dael-
man, gaf in het artikel uitleg 
over wat er fout is gegaan en 
beloofde te gaan kijken naar een 
oplossing. Onlangs stuurde hij 
een update over de stappen die 
worden ondernomen om het 
parkeerprobleem op te lossen. 
U leest hieronder wat hij schrijft 
over de voortgang.
“Onze mensen zijn er actief 
mee bezig. Per 1 oktober for-
maliseren we als gemeente de 
zogeheten POET-lijst (Parkeren 
Op Eigen Terrein). Daarbij be-
trekken we naast de Binnen-
stad (binnen de cityring) ook 
complexen in de directe om-
geving van de Binnenstad, zo-
als die aan de Noordhoekring. 
Dat betekent dat bewoners 
van woningcomplexen die op 
deze lijst staan niet, of niet lan-
ger, in aanmerking komen voor 
een parkeervergunning voor 
het openbare gebied (1e, 2e 

of 3e parkeervergunning). Dat 
doen we voor complexen als De 
Worst op basis van de bij het 
verstrekken van de omgevings-
vergunning of vaststellen van 
het bestemmingsplan opgestel-
de parkeerbalans en het feit dat 
deze complexen dus in princi-
pe ‘zelfvoorzienend’ zijn. Voor 
bewoners van De Worst zijn in 
de afgelopen jaren 15 stuks (1e 
of 2e) parkeervergunningen 
verstrekt. Die kunnen we niet 
direct intrekken, daar moeten 
we een zogeheten overgangsre-
geling (en -termijn) voor hante-
ren. Hoe die regeling eruit gaat 
zien, werken we nu uit”.

Het is goed om te lezen dat er 
inderdaad actie is ondernomen. 
Hopelijk is er ook snel duidelijk-
heid over de overgangsregeling 
en is de buurt tegen het begin 
van volgend jaar van de ex-
tra drukte af. Zodra daar meer 
nieuws over is kunt u dat weer 
lezen in de wijkkrant. Ik houd de 
vinger aan de pols!

  Fransje ter Doest

Update parkeersituatie rond De Worst
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In het laatste weekend van juni konden bewoners van Tilburg 
hun tentje in het Spoorpark opzetten en genieten van een korte 
vakantie in eigen stad. Stadscamping Tilburg organiseerde voor 
de vierde keer ‘De Buurtcamping’, dit jaar voor het eerst in het pas 
geopende Spoorpark. Mede door het prachtige campingweer was 
het een groot succes! 

De sfeer was erg relaxt. Alles kan, 
niks moet. Iedereen liep bij elkaar 
langs en binnen. De campingbe-
woners waren erg divers: kinderen 
op een verjaardagsfeestje, vaders 
met hun kroost, vriendinnen uit 
de buurt, oud klasgenoten, pub-
quiz-teams, baby’s en bejaarden. 

Kortom, echt veel verschillende 
gasten! In het hele weekend werd 
er veel georganiseerd: van BBQ, 
livemuziek tot speelactiviteiten. 
Geweldig om te zien dat alle Til-
burgers ervan genoten. Het Spoor-
park en de Buurtcamping waren 
oprecht een hotspot te noemen. 

Spoorpark letterlijk hotspot voor kamperend Tilburg

zoek de 10 verschillen

Stadscamping
Naast het ene weekend op 
de Buurtcamping, kun je ook  
‘gewoon’ kamperen op de Stads-
camping. Deze camping is een 
groot deel van het jaar geopend. 
Erg populair tijdens de grotere eve-
nementen, maar met de nieuwe  
horeca- en sportvoorzieningen 
van het Spoorpark is het ook een 
unieke plek om te kamperen op 
andere momenten. 
Kijk op de website  
www.stadscampingtilburg.nl 
voor meer informatie.  +   Laurens Elzinga
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Ingrediënten: 

• 2 verse rode bietjes, ongeschild 
• takje rozemarijn
• 2 takjes verse thijm
• 4 peperkorrels
• 4 kruidnagels
• 30 ml olijfolie, extra vergine
• gemalen peper van de molen
• Balsamico azijn
• 2 nieuwe haringen

Carpaccio van rode biet 
met tartaar van haring

Benodigdheden:
1 garneer-ring

Bereiding
• Kook de rode bietjes in water met  
 de rozemarijn, verse oregano,  
 verse thijm, peperkorrels en kruidnagel  
 beetgaar in ongeveer 20 minuten.
• Laat de bietjes daarna afkoelen en ontdoe ze van hun schil.
• Snij de bietjes in dunne plakken en leg ze in een mooie cirkel op  
 het bord.
• Besprenkel deze met olijfolie, gemalen peper en Balsamico azijn.
• Maak nu tartaar van de nieuwe haring: verwijder staart en stukje  
 graat en snijd de haring in kleine vierkantje blokjes.
• Maak een salade van de appel met komkommer: schil de appel  
 en snij hem ook in vierkante blokjes, schil de komkommer en   
 verwijder de zaadstreng en snijd deze ook in blokjes.  
• Neem een kom en doe daar 2 eetlepels mayonaise en 1 eetlepel   
 crème fraîche en 1 eetlepel grove mosterd in, meng dit en doe  
 daar de stukjes appel en de komkommer bij.
• Breng op smaak met gemalen peper en zout.
• Met de garneer-ring maak je twee taartjes op de rode biet:  
 één met de haring en één met de salade van appel en komkommer.
• Leg op het haringtaartje dunne sjalotringen en op het andere wat  
 kappertjes en plukjes peterselie.

Tip:
Serveer er een lekker broodje bij.

Smakelijk eten!

Uit Geerts 
receptenboek

‘Carpaccio’ klinkt misschien als voer voor carnivoren en 
‘tartaar van haring’ doet wellicht denken aan de dagelijkse 
kost van heldhaftige zeevaarders. Welnu, dit is het recept van 
een hele smakelijke bloedmooie vleesloze carpaccio gemaakt 
van rode biet, geschikt als bij-, tussen- of lunchgerecht.                                          

• 1 zure appel   
• 1 komkommer   
• 2 eetlepels mayonaise
• 1 eetlepel crème fraîche
• 1 eetlepel grove mosterd
• zout
• sjalotten
• kappertjes   
• krulpeterselie                                                                                                                                      

     

Een studio voor 
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

In de vorige editie van deze wijkkrant hebben we aandacht besteed 
aan de gloednieuwe wijk Vormenrijk. Zo’n 130 nieuwe woningen, 
met naar schatting 200 nieuwe bewoners. De wijkraad en het 
bestuur van In De Boomtak hebben deze nieuwe buurtgenoten al 
welkom geheten met een brief en een wijkkrant. Nu alle woningen 
bewoond zijn, wordt het tijd voor een echte kennismaking.

Burendag 28 september

Aangenaam kennismaken 
met nieuwe wijkbewoners

Op zaterdag 28 september is het 
Burendag, bedoeld om iets te 
doen ‘voor, door en met je buren’. 
Een uitgelezen moment om iets te 
organiseren waarbij oude en nieu-
we buurtbewoners met elkaar in 
contact kunnen komen. En waar-
bij de bewoners van Vormenrijk 
(of eigenlijk: Lariksplaats) ook op 
een informele manier elkaar beter 
kunnen leren kennen. Hoe we dit 
gaan aanpakken? Dat weten we 
nog niet precies, want daar willen 
we jou graag bij betrekken. Wij 
denken aan een ontmoeting in 
en om het wijkcentrum, met kor-
te demonstraties en interactieve  

presentaties, maar vooral ook  
speelse activiteiten voor jong en  
oud. En natuurlijk een drankje en 
een hapje.

Spreekt dit je aan en lijkt het je (als 
nieuwe of als oude buurtbewoner) 
leuk om dit evenement verder 
vorm te geven? Neem dan even 
contact met ons op, dan gaan we 
samen aan de slag. Namens wijk-
centrum In De Boomtak en de 
wijkraad,

  Francis Huisman  
francis.huisman@deboomtak.nl

  Han van den Berg
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Bruisende Bomenbuurt Kunstexpo Safari
In het buurthuis hebben ze de laatste tijd niet stilgezeten. 
Waarschijnlijk is het recente zomerse weer inspiratie geweest voor 
een heuse safari door de wijk. Goeie naam trouwens: Bomenbuurt 
Kunstexpo Safari. Dat laat zich lekker afkorten tot BKS. Wellicht is 
hier de kiem gelegd voor een event dat net zo beroemd wordt als 
het gelijkluidende festival.

Op zaterdag 21 en zondag 22 sep-
tember vindt de eerste editie plaats 
van de Bomenbuurt Kunstexpo 
Safari met gratis entree. Een ini-
tiatief van Carmen Sjardijn. Voor 
deze gelenheid hebben Karakter 
(Beukenstraat 40), Woonkamer013 
(Boomstraat 168), Antoon de Jong 
(Boomstraat 117), wijkcentrum In 
De Boomtak (Boomstraat 81) en 
De Herbergier (Elzenstraat 64) de 
handen ineen geslagen. Zij stellen 
hun locatie ter beschikking en zul-
len de Bomenbuurt laten bruisen.

Expositie op expeditie
Tijdens dit event zijn er diverse 
kunstwerken te zien. Onder ande-
re foto’s van onze stads- en tevens  
wijkkrantfotograaf Chris Oomes, 
keramiek van Ank van Dijk uit 

Zwijndrecht, beelden van de  
Tilburgse Sandra van Alphen-Nie-
buhr en bijzondere kunstwerken 
van In De Boomtak bestuurder  
Lisette Sweep. De schilderclubs 
van In De Boomtak en de Herber-
gier exposeren met werk van hun 
leden. Beeldend kunstenaar Twan 
Hendriks verzorgt een presenta-
tie-video t.b.v. het kunstproject 
ParkinsonGrasveld. Daarnaast 
introduceert de Rotterdamse  
Mariëlle van Dijk haar nieuwe  
eerste gedichtenbundel.

Kunst stuk
Bij wijkcentrum In De Boomtak 
is er ook weer Repair Café op za-
terdag 21 september. Bezoekers 
kunnen dan tussen 13.00 en 16.00 
uur onder andere met hun kapot-

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang 
je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar als je wat ouder 
wordt, vergt het verkeer veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je 
mobiel blijft? 

Iedereen die zich dat weleens  
afvraagt kan meedoen met de 
Gratis Opfriscursus Verkeersken-
nis van Veilig Verkeer Nederland. 
In opdracht van de gemeente 
Tilburg organiseren we vanaf 
september een aantal gratis op-

friscursussen verkeerskennis voor 
de ervaren automobilist. Ook 
is er de mogelijkheid voor deel-
nemers aan deze cursus om zich 
aan te melden voor een indivi-
duele praktijkrit in de eigen auto  
(geheel vrijblijvend). 

Gratis je verkeerskennis opfrissen? 

te kunstwerken langskomen om 
te kijken wat er te repareren valt. 
Zo te zien voor iedereen wat wils 
om kennis te maken met diverse 
vormen van kunst en cultuur. Dus 
een leuk middaguitje in het derde 
weekend van september. Je bent 
van harte welkom om een kijkje 

te nemen tussen 11.30 en 17.30 
uur. Er is bij Karakter en bij wijk-
centrum In De Boomtak gelegen-
heid om iets te drinken en te eten. 
Komt allen!

  Francis Huisman 
  Ank van Dijk

Verdere informatie hierover ont-
vang je tijdens de cursus. Ben je 
inwoner van de gemeente Til-
burg en is dit iets voor jou? De 
cursusdagen starten vanaf half 
september. Iedere cursus bestaat 
uit twee keer twee uur waarbij 
je verkeerskennis zal worden bij-
gespijkerd. Als je een van de op-
friscursussen wilt bijwonen kun je 
kiezen uit 8 verschillende locaties 
en data. 

Aanmelden
Aanmelden kan tot 10 dagen 
voor aanvang van de cursus op 
www.vvn.nl/opfristilburg 
of bel tijdens kantooruren met 
088-5248850. 

Deelname is gratis, maar let op: 
vol=vol! Je wordt beide dagen 
verwacht. Een week voor aanvang 
van de cursus ontvang je een be-
vestiging met de locatiegegevens.

Spoorlaan 432 | 5038 CX Tilburg
013- 5 835 005 | Tilburg1537@hypotheekshop.nl

Lage rente? 
Wees er snel bij!

Ank van Dijk Keramiek
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Tijdens de zomervakantie houden veel activiteiten en verenigingen een zomerstop. En ook zijn er minder 
vrijwilligers beschikbaar in verband met vakantie. Daarom hanteert wijkcentrum In De Boomtak een 
zomerrooster met aangepaste openingstijden. Dit zijn de belangrijkste zaken om te weten:

Uit het bovenstaande zou je kunnen afleiden dat er dus in de zomer weinig te beleven valt in wijkcentrum  
In De Boomtak. Niets is minder waar. Ouderenwerker Rien van Breda van ContourDeTwern heeft samen met 
vrijwilligers een aantrekkelijk activiteitenprogramma samengesteld voor buurtgenoten die niet op vakantie 
gaan. Ieder woensdag is er iets te doen.

Zomerrooster in  
wijkcentrum 
In De Boomtak

Activiteitenprogramma Zomer in de Noordhoek

• Het zomerrooster geldt tijdens de schoolvakantie 
in Tilburg, van week 28 tot en met 33.  
Dat is van 8 juli tot 19 augustus.

• In de Boomtak zal dan alleen op maandag, 
woensdag en vrijdag overdag geopend zijn en 
ook op woensdagavond.

• De Prikpost is in deze periode ook alleen geopend 
op maandag, woensdag en vrijdagochtend; dus 
NIET op dinsdag en donderdag.

• In de kermisweek (van 20 tot en met 28 juli) is 
het wijkcentrum gesloten. Alleen de Prikpost gaat 
dan wel door.

• Voor biljartvereniging De Boomtak verschuift de 
clubavond van dinsdag- naar woensdagavond.

• Op 20 juli wordt geen Repair Café gehouden, 
maar op zaterdag 17 augustus bent u wel weer 
welkom.

• Restaurant De Eetery opent weer voor het eerst 
zijn deuren op dinsdag 20 augustus.

• De overige activiteiten die normaal op dinsdag, 
donderdag of zaterdag plaatsvinden, gaan niet 
door, tenzij in overleg gekozen wordt voor een 
ander moment of een andere locatie.

• woensdag 17 juli begeleidt Riekie om 13:30 uur 
een wijkwandeling langs mooie plekjes in de wijk. 
Ook met rollator of rolstoel kunt u meedoen.

• woensdag 24 juli verzamelen we om 11:30 uur 
bij kunstwerk ‘De Rits’ in het Spoorpark voor 
een gezellige picknick. Gratis, maar wel vooraf 
aanmelden.

• woensdag 31 juli is het tijd voor de barbecue, 
van 16:00 tot 19:00 uur in wijkcentrum In De 
Boomtak. BBQ-bonnen te koop voor 8 euro.

• woensdag 7 augustus om 14:00 uur houden  
we een Zomerse Bingo. Kosten: 3 euro per boekje 
voor 8 ronden. Leuke zomerse prijzen!

• woensdag 14 augustus serveren de vrijwilligers 
ter afsluiting van het zomerprogramma een  
High Tea van 14:00 tot 16:00 uur. Bonnen te  
koop voor 4 euro.

Meer informatie bij Rien van Breda, 06 - 42 42 81 99
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Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand

Wijkcentrum In De Boomtak 

Reserveringen:  office@deboomtak.nl
Openingstijden:  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur 
Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnostiek Brabant en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

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

Maandag
10:30 - 11:30 Wijkwandeling
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)

14:00 - 16:30 Bestuursvergadering
18.00 - 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
14.00 - 15.00  Moedergym
17.30 - 18.30 De Eeterij In De Boomtak
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Aikido en Aiki Jitsu
20.30 - 22.30 Schilderclub De Boomtak

Woensdag
09.30 - 11.30  Computercursus
13.00 - 17.00  Biljartvereniging Boomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
19.00 - 20.00 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
20.00 - 21.30 Redactievergadering wijkkrant (1x per maand) 
19.30 - 22.30 Darten
20.00 - 22.30 Biljartclub ‘t Lapke (oneven weken) 
20.00 - 22.00 Wijkraad (vierde woensdag van de maand)

20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
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 Fietstocht (tweede donderdag van de maand)

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
20.30 - 23.00 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 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)

Activiteitenprogramma Zomer in de Noordhoek

LET OP: van 8 juli tot 19 augustus geldt een zomer-
rooster met speciale activiteiten, zie hiernaast
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Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg

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

M. Gommers

FYSIOTHERAPIE
MANUELE LYMFDRAINAGE

www.fysio-hartvanbrabantlaan.nl

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl


