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Schone omgeving dankzij flatbewoners

Chris Oomes

De bijna voltallige veegploeg van de Pijnboomflat

In Tilburg is de laatste tijd in diverse media een discussie gaande
over de rommel op straat in onze stad. Bij de Pijnboomflat aan de
Hart van Brabantlaan lossen ze dit zelf op. Mevrouw Zus Smulders
maakt deel uit van de veegploeg van de Pijnboomflat. Zij wil hier
graag over vertellen, zodat andere flats aan de Hart van Brabantlaan
of elders in Tilburg hier een voorbeeld aan kunnen nemen.
Sinds twee jaar is in de Pijnboomflat elke 1e dinsdag van de maand
een groep bewoners bezig met het
vegen en opruimen van rommel
die om het gebouw heen ligt. Het
materiaal (vegers, harken, plas-
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‘Overweldigd door succes
van het park’

tic zakken) dat ze hiervoor nodig
hebben wordt betaald door de
gemeente. De inspanning levert
elke maand zeker een halve zak
met vuil op én een opgeruimde
omgeving.
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Familievoorstelling
Miobi en het Monster

Aandacht voor elkaar
Mevrouw Smulders vertelt verder over de sociale activiteiten
die in de Pijnboomflat ontstaan
zijn en hoe je met weinig moeite
wat meer oog voor elkaar en met
name voor de eenzame bewoners
kunt hebben. De Pijnboomflat
heeft 95 appartementen waar veel
alleenstaande mensen wonen. Er is
een kleine ‘commissie’ die voor de
bewoners wekelijkse, maandelijkse
en jaarlijkse activiteiten organi-
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Pierre Cuypers weer terug
in Tilburg

seert. Zo is er elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.00 gelegenheid om in de hal een kopje koffie
te drinken met andere bewoners.
Een gedeelte van de hal is ingericht
als een soort ontmoetingsruimte,
het meubilair is geschonken. Met
name de alleenstaande bewoners
maken hier graag gebruik van om
een praatje te maken. Het kopje
koffie kost 0,50 cent.
Lees verder op pagina 2
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Prof-kok Geert is aanwinst voor
In De Boomtak
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Vervolg van pagina 1

Samen op pad
Elk jaar wordt voor de bewoners
beneden in de hal een nieuwjaarsreceptie georganiseerd met muziek,
een loterij en koffie met lekkers en
een paar consumpties. De kosten
hiervoor worden betaald door de
wijkraad uit de pot van Verrijk je
Wijk, een subsidie die iedereen

aan kan vragen. Ook wordt elk jaar
een reisje georganiseerd. Dit jaar
zijn ze ingeloot voor de Museumbus en gaan ze met 30 bewoners
naar de Hermitage in Amsterdam.

Voorbeeldgedrag
Door al deze activiteiten is onder
veel bewoners een band ontstaan,
hebben ze meer oog voor elkaar gekregen en worden problemen van

eenzame bewoners eerder gesignaleerd, vertelt Zus Smulders. Door
dit hartverwarmende verhaal te
delen, hoopt ze dat dit bewoners in

andere flats ook inspireert en meer
van dit soort initiatieven ontstaan.
Clemens Audenaerd

Naar dit soort verhalen is de wijkkrant altijd op zoek. Heb je ook een
mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid, stuur dan een
mail naar wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.

Wijkcentrum In De Boomtak fietst mee voor het goede doel
Fietsen voor het goede doel: geld inzamelen voor kanker
onderzoek. Dat is de opzet van de Verbeeten Challenge, die
jaarlijks in april wordt gehouden. Alle opbrengsten gaan
naar het Verbeeten Fonds. Zij stimuleren onderzoek naar
patiëntvriendelijke behandelmethodes door het Instituut
Verbeeten. Een van de activiteiten is een uitgezette fietsroute van
35 kilometer. Aan meedoen is een sponsoractie gekoppeld. Kijk op
verbeetenchallenge.nl voor meer details.
Rinie Huijbregts, begeleider van de
Fietsgroep In De Boomtak, is van
plan om op zondag 5 april met de
fietsgroep deze uitdaging aan te
gaan. Ga je mee? Inschrijven is mogelijk aan de bar van Wijkcentrum In
De Boomtak vanaf half september.
Rinie regelt de groepsaanmelding bij
Fietstocht 8 augustus 2019

Word
vrijwilliger
bij een
Taalhuis

Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek.
Contact
 wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
 www.stichtingnoordhoek.nl
wijkkrantdenoordhoek
@Wijk_Noordhoek
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Clemens Audenaerd, Kevin Hordijk,
Fransje ter Doest, Chris Oomes,
Laurens Elzinga

Vormgeving
Ontwerpstudio Karel & Linda

Beeld
Han van den Berg en Chris Oomes

Je gaat met mensen in
gesprek en bekijkt welke
training of cursus bij
iemands vraag past

Wil jij

Taalhuis

Advertentieverkoop
Clemens Audenaerd

vrijwilliger worden?

Advertentieopmaak
Hans van Welbergen

Wil jij
laaggeletterden
ondersteunen?

1 op de 9 volwassenen is laaggeletterd. Zij hebben
moeite met lezen, schrijven, rekenen of het gebruiken
van een computer. Wil jij hen daarbij helpen? Word dan
vrijwilliger bij een van de Taalhuizen in de regio.

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.

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 10 oktober naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

w

Adverteren in de krant?
Neem contact op met
c.audenaerd@kpnmail.nl

Rinie Huijbregts

Jij bent ondernemend, kunt
met een computer overweg en
bent administratief sterk

Colofon

Oplage
5.250 stuks
Verschijnt 8 keer per jaar

de Verbeeten Challenge. Als je eerst
meer wilt weten of wilt overleggen,
kom dan op een woensdagochtend
of donderdagmiddag even langs in
het wijkcentrum, Boomstraat 81,
013 - 5430920.

Spreekt dit jou aan en kun je hier een paar uur per
week aan besteden? Neem dan contact op met Mirjam
Lambert om de mogelijkheden te bespreken:
06 - 26 95 28 02 of mirjamlambert@contourdetwern.nl
www.taalhuismb.nl
Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerking tussen:
Theek 5 | MST - Mensen in beeld houden | ContourdeTwern
ROC Tilburg - School voor Educatie en Inburgering
Stichting Lezen & Schrijven
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‘Overweldigd door succes van het park’
Na drie maanden mag het Spoorpark zich verheugen in een
gigantische populariteit. Voor parkmanager Sophie Peters en alle
vrijwilligers was de afgelopen zomerperiode in veel opzichten
hectisch. Daarbij liepen zij ook tegen een aantal uitdagingen aan.
Op alle positieve reacties, complimenten en recensies zou het
Spoorpark makkelijk maanden
kunnen teren: een openingsweekend met tienduizenden bezoekers,
continue aanloop tijdens een van
de mooiste zomers ooit en bovendien staat de komende maanden
nog genoeg op de planning. 'De
uitkijktoren wordt in september
opgebouwd, het T-huis gaat dit
najaar in bedrijf, we krijgen een
buitenschoolse opvang en er komen nog zonnepanelen voor de
omwonenden hier op het dak',
vertelt Sophie Peters op een bankje onder de overkapping van de kiosk. Sophie is als parkmanager het
aanspreekpunt voor de omgeving
en zij krijgt inmiddels hulp van een
conciërge en een medewerker die
onder andere de communicatie
verzorgt. Bovendien kan zij rekenen op de hulp van vele vrijwilligers.
Het Spoorpark, het grootste burgerinitiatief van Nederland, is
voortdurend in ontwikkeling, wil
Sophie maar zeggen. 'De aanvragen voor evenementen dit najaar
komen nog binnen. Daarbij houden we constant in de gaten of
deze aantrekkelijk zijn voor een
breed publiek en of zij kunnen
voldoen aan de strikte beheerafspraken die wij van tevoren maken. Wij willen een stadspark zijn
waar iedereen terecht kan. Maar
we zijn geen Efteling waar iedereen
vermaakt moet worden. Bezoekers

Na alle positieve reacties rond
de opening was het ongetwijfeld
even slikken voor het bestuur van
het Spoorpark, de parkmanager
en een enkele kwartiermaker. Op
woensdag 25 augustus stonden
zij voor een uiterst kritische zaal
van zo'n 50 omwonenden. Rijp
en groen kwamen de grieven

komen hier ook voor hun rust.'
Daarmee is de brug snel gemaakt
naar de klachten over afval, geluidsoverlast en fietsende bezoekers. Peters: 'Dat is enigszins de
keerzijde van ons succes. Onze
poorten staan wagenwijd open en
iedereen kan hier terecht. Net zoals buiten het park is de overgrote
meerderheid van goede wil, maar
er zijn inderdaad bezoekers die
zich niet aan de regels houden.'
Een oplossing hiervoor is niet meteen gevonden, hoewel het parkbestuur al na een paar weken de
openingstijden met een uur inkortte. 'Dat ene uur voegde niks
toe aan de positieve sfeer in het
park. Bovendien hebben we extra
en beter toezicht georganiseerd.
Zodat mensen duidelijk wordt
gemaakt wat wel en niet is toegestaan en hierop wordt gehandhaafd.'
Hierbij is ieders hulp welkom, vertelt ze. Van de wijkagenten die een
extra ronde maken, toezichthouders van de gemeente en zeker van
ook de reguliere bezoekers. 'Je kunt
mensen die in het park fietsen best
wijzen op het verbod. Dat gebeurt
in de Heuvelstraat ook als ik er
rondloop. Vaak heeft dit resultaat,
soms niet.' Peters wil hiermee zeggen dat ook op dit punt het park
van iedereen is.
Was het ook niet een kwestie van
onderschatting? 'Nee, er bestaat
geen ver
gelijkbaar park waarvan

naar buiten van vooral de direct
omwonenden van het park (Hazelaarstraat en Hart van Brabantlaan). Geluidsoverlast, kotsende
en wildplassende bezoekers van
de horeca, parkeeroverlast, fietsende parkbezoekers en ook een
enkele vermeende onterechte
bekeuring voor een loslopende

Sophie Peters, Spoorparkmanager

we konden afkijken. Wij zijn echt
overweldigd door de aanloop.
In positieve zin zeker, en dit is de
keerzijde van dezelfde medaille.'
Het parkbestuur benadrukte op
een bewonersavond op 25 augustus dat niemand overlast wil of
tolereert. 'Kwartiermakers, omwonenden, horeca, gemeente en po-

hond. De waslijst was mede opgesteld door wijkraad De Noordhoek die graag een podium bood
aan de klagende buurtbewoners.
De wijkagent zette de klachten in
perspectief door de officiële meldingen af te zetten tegen het aantal bezoekers en de andere priori-

Chris Oomes
litie vinden een goede relatie met
elkaar juist erg belangrijk. Iedereen
doet zijn uiterste best om het succes vast te houden. Tegelijkertijd
moet iedereen zijn draai vinden.
Ik ben erg benieuwd hoe het loopt
als het straks een week regent en 8
graden is. Laat alle seizoenen eens
passeren.'

teiten in de stad. 'Als we moeten
kiezen tussen een ongeval of een
klacht in het park, gaat het ongeval voor.’ Belangrijkste opbrengst
van de avond was waarschijnlijk
dat de aanwezigen hun beklag
konden doen en dat alle partijen
beloofden om te werken aan een
schoon, heel en veilig Spoorpark.
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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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Familievoorstelling Miobi en het Monster
Wie een Egyptisch sprookje wil zien over een jongen die overal
bang voor is, maar die heel graag moedig wil worden, is zondag
3 november meer dan welkom om de voorstelling ‘Miobi en het
Monster’ van het kwartet 'Mommers4' bij te wonen in wijkcentrum
In De Boomtak. Het verhaal is voor jong en oud. Het vertelt over
de angst voor het onbekende en de vraag wat wijs is om te doen als
de angst een monsterlijke vorm dreigt aan te nemen...
Onder leiding van Fons Mommers,
die zelf ook deel uit maakt van
Mommers4, heeft de groep een
oud Egyptisch sprookje uitgewerkt
tot een muzikale voorstelling.
In het verhaal staat een kleine jongen, genaamd Miobi centraal, die
op een dag ondanks zijn van angst
bonzende hart een haas redt van
een wisse dood. Dankbaar en bijgekomen van de schrik vertelt de
haas waar Miobi moed kan vinden.

Omdat hij heel graag moedig wil
worden gaat de jongen op reis. Hij
raakt verzeild in levensgevaarlijke
situaties en komt uiteindelijk in
een dorp waar iedereen ongelukkig
is. Iedereen zucht en jammert uit
angst voor een monster dat vlakbij
op een berg woont en hen allemaal
dreigt te verslinden. Miobi stelt
voor dat hìj het monster zal doden. Van dichtbij blijkt het monster
vreemd genoeg niet zo angstaanjagend te zijn als van veraf...

Fons Mommers is geen onbekende persoon in onze buurt en de
wijkkrant. In 1975 was Mommers
betrokken bij het opzetten van
de werkgroep Jeugd in de Bomenbuurt. In een verhaal in onze krant
werd teruggeblikt op de eerste activiteit van de werkgroep, een thema
avond, waarbij maar liefst 90 kinderen uit de buurt aanwezig waren.
Het was een doorslaand succes.
Lukt dat Mommers in 2019 weer?

M
i
en heio
t monb
st
er

Een sprookje
voor kindere
n en volwassen
en

Wijkcentrum

Boomstraat

In De Boomta
k

81, Tilburg

Zondag 3 nove
mber, 16.00 uu
r
Kaarten
via www.momm
ers4.nl

Miobi en het Monster
Zondag 3 november, 16.00 uur
Voor iedereen vanaf 6 jaar
Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81, Tilburg.
Kaartjes voor de voorstelling zijn te bestellen via www.mommers4.nl
en kosten 10 euro. Kinderen betalen 2,50 euro.
Affiche Miobi.indd

1

Flyer Miobi.indd 1

Wil je kans maken op een vrijkaartje of andere leuke prijsjes: Kleur de tekening en lever hem voor 28 oktober in op Akkerstraat 64, Tilburg.
Vermeld wel je naam, leeftijd en e-mailadres waarop je bereikbaar bent. (Illustratie door Liesbeth Hoogenboom)

6-9-2019
6-9-2019 22:35:23

22:12:12
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Oproep vrijwilligers Kinderdisco In De Boomtak
Voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar wordt elke 2e vrijdag van
de maand een Kinderdisco georganiseerd. Deze laagdrempelige
avonden met muziek en activiteiten worden door vrijwilligers
begeleid. De muziek wordt verzorgd door DJ's die zelf ooit
bezoekers waren van deze avonden. Daarnaast zijn enthousiaste
ouders aanwezig bij de voorbereiding en begeleiding van de avond.
Als aanvulling van deze betrokken
vrijwilligers zijn we op zoek naar
versterking. Ben je bereid om te
helpen met inrichten van de zaal
vanaf 18:30 uur en beschikbaar
tot en met het vegen en weer in
oorspronkelijke staat terugbrengen van de zaal, tot 21:30 uur?

De disco zelf duurt van 19:00 uur
tot 21:00 uur.
Als je ook graag ziet dat de kinderen kunnen blijven genieten
van hun maandelijkse 'Disco',
meld je dan bij een van de huidige
vrijwilligers: Carmen, Dennis, Anja,
Els of Ton (06 53611516)

PILOT OMGEVINGSWET

Pilot omgevingswet stort zich op parkeerbeleid
Even een herhaling. We zijn in de Noordhoek bezig nieuwe regels
op te stellen voor de fysieke omgeving van de buurt. Samen
met de gemeente proberen we de mening van de buurt zo goed
mogelijk te achterhalen. De ruimte is schaars, maar de wensen
niet. We willen onder andere meer groen, meer ontmoeting en
meer speelplaatsen.
Eind augustus schoten we uit de
startblokken met een bewonersbijeenkomst over het parkeerbeleid. Altijd een bewogen onderwerp. We spraken over meer,
minder of andere parkeerplaatsen.

Voor- en nadelen autobezit
Eerst werden de voor- en nadelen
van parkeren en autobezit uiteengezet. De nadelen kwamen snel.
Ongezond voor iedereen, onveilig
voor spelende kinderen, geen ge-

zicht al dat blik en waar een auto
staat, staat geen boom. Iets langzamer kwamen ook de voordelen
aan bod. Autobezit versterkt de
zelfredzaamheid van hen die daar
afhankelijk van zijn, het ondersteunt sociale contacten, brengt
ons naar het werk, de supermarkt
en overal waar je gaan wilt. De
auto zorgt nog steeds voor vrijheid
en onafhankelijkheid.

Minder regels
Het voorbedachte systeem waarmee we belangen en tegenstellingen wilden rangschikken, liet ons
vervolgens in de steek. De bedoeling was scenario’s uit te werken en
daar maatregelen bij te verzinnen.
Bijvoorbeeld een autoluwe straat
als scenario, maar dan wel een gemeenschappelijke parkeergarage
of meer deelauto’s als maatregelen.
Of meer duidelijkheid en minder
regels door overal hetzelfde parkeerregime in te voeren. En natuurlijk het scenario dat het best
prima is zo. Maar horen daar geen

maatregelen bij als de wereld om
ons heen wel verandert?
We verdwaalden in het systeem,
kwamen er niet meer uit. Versterkt
door wellicht de laatste zomertemperaturen van dit jaar en de
doortikkende klok, besloten we de
laatste stap voor het parkeerbeleid
naar een volgende bijeenkomst te
verzetten.

Ook een mening over parkeren?
Tekenend voor het proces tot nu
toe is dat ambtenaren en bewo-

ners zelf het tempo bepalen, zelf
op zoek zijn naar de beste fysieke
omgeving voor onze toekomst.
Voordeel voor anderen is dat het
parkeerbeleid nogmaals geagendeerd wordt.
Wil je ook meepraten en meebeslissen over laadpalen, autoluwe
straten, dubbelgebruik of juist
meer parkeerplaatsen en ruimere
vergunningen? Volg ons op facebook of stuur via facebook een
berichtje.
Laurens Elzinga

Een studio voor
grafisch ontwerp
Elke
opdracht,
dubbele
aandach
t

www.karelenlinda.nl
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Pierre Cuypers weer terug in Tilburg

De engel siert de gevel van Tuinstraat 41 weer

Op een van mijn speurtochten langs de gevels van de fraaie
gebouwen die ons stadsgebied rijk zijn en waarover ik deze keer
zou kunnen schrijven, werd mijn aandacht nu eens niét getrokken
door een prachtige villa of rijksmonument. In tegendeel.
Fietsend door de Tuinstraat zag
ik bij nummer 41 iemand aan de
voorkant klussen boven het linkerraam van een van de oudste
huisjes uit die straat. Boven dat
raam was een lege nis, waarin de
bewoner nu een buste van een engel plaatste. Nieuwsgierig vroeg ik
naar de herkomst van deze fraaie
engel. Hierop legt Kees Kooreman,
die daar samen met zijn vrouw Esther en twee dochters woont uit,
dat deze engel uit de atelier van
Cuypers komt.

Oude bekende
Wie kent niet het wereldberoemde Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam, waarvan
Pierre Cuypers (1827-1921) de
bouwmeester was. Hij was Nederlands meest bekende architect, de
grootmeester van de neogotiek
en rond de jaren 1900 Rijksbouwmeester. Hij was ook de ontwerper van de troon in de Ridderzaal,
waarop de koning op Prinsjesdag

de troonrede uitspreekt. Maar hij
was op de eerste plaats ontwerper
van kerken. Van de honderd door
hem ontworpen kerken zijn er ongeveer zo’n zeventig gebouwd. Een
van die kerken stond in Tilburg, op
de hoek van de Noordhoekring en
de Spoorlaan. Het was de Heilig
Hart kerk (Noordhoeksekerk), gebouwd in 1897, die helaas in 1976
na veel discussie werd gesloopt.
Daarmee verdween Cypers uit Tilburg.

Bijzondere engel
Tevens had Cuypers een groot atelier, waardoor hij kerken inclusief
beelden en schilderingen kon afleveren. Vanuit zijn Roermondse
werkplaats leverde Cuypers talloze kunstvoorwerpen, beelden,
ornamenten en altaren over de
hele wereld. Bestellingen kwamen
binnen aan de hand van een uitgebreide catalogus en er werd bijna
aan de lopende band gefabriceerd.
‘Het bijzondere nu is’, vertelt Kees,

‘dat deze engel uit het atelier van
Cuypers komt. Een puntgaaf stuk
zonder beschadiging en met de
originele kleuren.’ Hij heeft het
gekocht bij Fluminalis, een gespecialiseerd bedrijf dat met veel
expertise kerkinterieurs opkoopt
en verkoopt en is gevestigd in een
middeleeuwse kerk in Horssen.
Veel klanten komen uit Azië. Deze
engel, prachtig uit eikenhout gesneden, houdt een banier vast met
de tekst ‘Patientia opus perfectum
habet’ (Geduldig werk heeft de
perfectie in zich). Wel een curieuze
tekst voor een engel, het zegt misschien meer over Cuypers dan over
de engel, maar dat is gissen.

Kijk even omhoog
Er is meer te zien aan de gevel van
nummer 41, de gevel vormt een
eenheid met de gevels van nummer 39 en 37. Blijkens de gevelsteen zijn ze gebouwd in 1877 en is
de eerste steen gelegd door J.M.A.
van Overbeek, het 7-jarig zoontje van een schoenmaker uit de
Willem II-straat. Deze drie huisjes
waren waarschijnlijk voor de verhuur. Het zijn de oudste huizen in

de Tuinstraat, oorspronkelijk met
een zadeldak. In 1922 kregen ze
het huidige aanzicht. In de voorgevel zijn acht gestucte omlijstingen
van de ramen en deuren. Halverwege de bovenkant van de lijst
van de deur van nummer 41 zien
we nog een goudkleurig ornament
van mannelijk kopje met baard. De
overige stuclijsten hebben halverwege de bovenkant allemaal een
beschadiging. Dat geeft aan dat
daar vroeger ook bij iedere plek
ook een ornament was geplaatst,
iets wat oude afbeeldingen ook
bevestigen. Dat we deze ornamenten moeten missen komt door een
V1 die aan de overkant aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog
is neergekomen, met beschadigingen van de voorgevel en ramen tot
gevolg.
Als je door de Tuinstraat gaat, kijk
dan bij nummer 41 even omhoog,
kijk naar de schoonheid van de engel en zie dat Pierre Cuypers weer
terug is in Tilburg.
Wil Verheggen
Han van den Berg
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COLUMN THEO VAN IERSEL
Theo van Iersel (1948) is een geboren en getogen Tilburger,
een echte Krèùkezèèker. Naast fotografie is Theo zich na zijn
pensioen gaan storten op de Tilburgse taol, ons mooie dialect.
Als secretaris van de Stichting Tilburgse Taol, medeorganisator
van de Taolbèttel met het Grôot Dikteej en het opzetten
van Et Schrèèfatteljee houdt Theo deze schône taal levend.
Theo woont samen met zijn vrouw Margriet aan de
Noordhoekring.

Bômenbuurt wòrt kaol
Nèè, nie dètter wir hèùze
teege de vlakte gòn, et
begient wir hèèrfst te wòrre..
Mar hoeneer ist naa persies
hèèrfst?
Wè de hèèrfst van oew lèève
òngao, ist gemak zat. Agge
niemer hoeft te wèèreke èn ge
zèèt nòg en bietje gezond, ge hèt
nòg nie te veul laast van PHPD
(pènt hier, pènt daor) dan ist
vur oe dé tèèd van oew lèève. Ge
hèt dan diejen dram niemer van
èlleke mèèrege op tèèd opstaon
om te gòn wèèreke. Dan hèdde
ok vort tèèd om vant sezoen
hèèrfst te gòn geniete.
Mar dan koomet. Hoeneer ist
naa hèèrfst, wèt weer òngao?
Agge
alle
sezoene
van
teegesworreg op en rijke zèt èn
ge bekèkt dan hoedèt vruuger
waar, dan zènner veul verschille.
Hil sèptèmber ist vort wèèrem,
hèdde schôon drêûg weer èn
kunde saoves fèèn bèùte zitte,
tèùs in oewe tèùn òf èèreges in
de stad opt terras.
Ik dènk dè dè vur de netuur en
grôot perbleem is. Want vruuger
waaret in sèptèmber niemer
zo wèèrem, dan konde vuule
dèt weer ging veraandere. Et
wier zuutjesaon wè minder, wè
meer wènd èn rèège. Dörrem

Uit Geerts
receptenboek
We gaan jammen!
Het is elke keer weer een verrassing wat prof-kok Geert ons voorschotelt.
Nog nagenietend van de mooie zomer en smullend van de overvloed aan
heerlijke vruchten, vertelt Geert enthousiast dat hij voor deze uitgave graag
eens totaal andere recepten wil presenteren. Nu eens geen hoofdgerecht of
gebak, maar twee bijzondere recepten van jams, die zeer geschikt zijn bij de
steeds populairder wordende vleesplanken, kaasplanken, dipgroenten en
niet te vergeten barbecues: Spicy Tomatenjam en Sweet Pompoenjam.

Spicy Tomatenjam
Ingrediënten:
• 5 kilo tomaten (gebruik
stevige, vlezige tomaten)
• 1 kilo suiker
• 250 ml limoensap
• 2 eetlepels grijs zeezout
• ½ verse Spaanse peper

dènk dè de bôome èn plaante
teegesworreg niemer weete
hoeneer ze meej et kleure van
der blòjkes moete begiene. Den
êenen bôom heej nòg volop
gruun blad, die dènkt dèt nòg
zoomer is èn den aandere vuult
òn zen waoter dèttie al gèèl
gekleurd blad moet hèbbe èn is
al kaol ont wòrre. Vruuger dinzet
ammel saome. Agge dan in de
buurt op straot òf int park liept,
dan wast en lust vur oew ôoge.
Al die schôon kleure van dè blad
dè al en bietje ònt valle waar.
Dus wè doemer meej? Maakoe
dan en goeje raod geeve?
Trèkter oewèège niks van
aon! Gao nòr bèùte, lèkker
fietse òf fèènwaandele in ons
bôomenbuurtje òf Spoorpark
èn mòkt en pròtje meej wie
dègge teege komt, dès geniete
van de hèèrfst.
Houdoe war. Teejooke.

• 1 theelepel
gerookt
paprikapoeder
• 1 theelepel fijngesneden
verse gember
• 2 theelepels kaneel
• 1 theelepel gemalen kruidnagel

Bereiding
• Verwijder het groene hart van de tomaten en snijd ze in grove stukken.
• Doe alle ingrediënten erbij en laat dit koken.
• Bij deze jam is het niet de pectine, maar het inkoken dat hem geleerd.
• Het inkoken op een laag vuur kan een ½ uur tot 1½ uur duren.
• Vergeet niet af en toe te roeren.
• Als de jam de gewenste dikte heeft kan hij in schone jampotten.
• Helemaal vullen tot de rand, deksel erop en omdraaien en op het deksel
laten afkoelen.

Sweet Pompoenjam
Ingrediënten:
• 1½ kilo pompoen
• 2 takjes verse rozemarijn
• 2 theelepels kardemompoeder
• sap van 2 sinaasappelen

• 400 gram
geleisuiker
• sap van 2 limoenen
• 100 gram verse gember
• ½ theelepel zeezout

Bereiding
• Borstel de pompoen goed schoon onder de kraan en halveer ze.
• Verwijder de pitten met een lepel.
• Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes van een ½ cm (niet groter, anders
moet de jam te lang koken en vermindert de geleivorming).
• Snijd de gember fijn.
• Breng de pompoenblokjes samen met de gember, de kardemom, geleisuiker,
zout, sinaasappel- en limoensap al roerende aan de kook.
• Laat de jam maximaal 5 minuten koken en roer regelmatig.
• De blokjes pompoen moeten zacht worden maar niet uit elkaar vallen.
• Haal de blaadjes van de takjes van de rozemarijn en snij deze ook heel fijn.
• Haal de jam van het vuur en roer de rozemarijn erdoor.
• De jam kan dan in de schone jampotten.
• Zelfde verhaal: helemaal vullen tot de rand, deksel erop, omdraaien en op
z’n kop laten afkoelen.
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Prof-kok Geert is aanwinst voor In De Boomtak
Sinds kort staat er een nieuwe kok aan het roer bij Eeterij In De
Boomtak. Geert Seebregts heeft een lange carrière als chef-kok
achter de rug. “Als er lawaai en gefoeter uit de keuken kwam
wisten de gasten dat ik het druk had”. Geert moet er om lachen
als hij terugdenkt aan de mooie, maar drukke tijd toen hij samen
met zijn vrouw Lia eigenaar was van restaurant Hofstede de Blaak.
Sterker nog, hij maakte van het voormalig wijkcentrum een luxe
en gezellige eetgelegenheid met Lia als charmante gastvrouw.
Zolang als hij zich kan herinneren
wilde Geert kok worden. Als kleuter klom hij al op een krukje bij het
aanrecht om pa te helpen met koken. Die was dat als hopman bij de
scouts wel gewend. Het zit sowieso
in de familie, want zowel diverse
neven als zijn oudste dochter en
zijn vrouw werken allemaal in de
horeca. Geert had dan ook een
gelukkige jeugd waarin hij zijn dromen kon waarmaken.

Eens kok, altijd kok
Op zijn twaalfde begon hij al in de
banketbakkerij van Walter van Erven en ondertussen ging hij naar
de koksschool die hij op zijn zeventiende succesvol afrondde. De Korenbeurs was het eerste ‘echte’ restaurant waar hij in de keukenploeg
mocht aantreden, na wat baantjes
bij bijvoorbeeld het restaurant van
V&D. Daarna volgde Bistro de Paris,
waar hij acht jaar de scepter heeft
gezwaaid. In die tijd ging Geert zich
ook verdiepen in wijnen en maakte
hij diverse ‘studiereizen’ naar Italië,
oftewel overal proeven en flessen
meenemen. Hij maakte wel eens
een omweg via Frankrijk omdat hij
met tweehonderd flessen achterin
de auto liever niet over Zwitserland
terugreed…
Culinair
Na een aantal jaren wilde hij wel

wat anders en kreeg hij de kans
om een restaurant vanuit het niets
op poten te zetten bij The Gallery.
Dat werd L’Escargot, waar, niet heel
verrassend, veel slakken werden
bereid op allerlei creatieve manieren. Dat opzetten van iets nieuws
beviel goed, dus ging hij hetzelfde
doen voor De Commanderie. Die
ervaringen kwamen prima van pas
toen hij weer een paar jaar later besloot de sprong te wagen en voor
zichzelf begon, samen met Lia. Na
een grondige verbouwing stond
er een sfeervolle zaak om trots op
te zijn, waar regelmatig ook grote
feesten en bruiloften werden gevierd en lange werkweken van wel
tachtig uur werden gedraaid. Hofstede was tien jaar lang hun lust
en leven, maar er was nóg een verbouwing nodig en dat zat er helaas
na de crisistijd niet meer in. Na een
jaar overwegen en voorbereiden
werd de zaak verkocht. Toch nog
verrassend makkelijk kon Geert de
deur achter zich dichttrekken, altijd optimistisch en vooruitkijkend.

Circulair
Hij werd benaderd voor een baan
bij cateraar Albron en begon in
Gorinchem als Catering Manager
bij het bedrijfsrestaurant van Compaq. Daar leerde hij zijn collega’s
om circulair te koken, oftewel niets
weg te gooien! Restjes van van alles

Geert in zijn element in de keuken van In De Boomtak.

en nog wat werden hergebruikt in
salades of soepen voor de volgende dag. Hij stelde het weekmenu
zo samen dat hij zo goed als niets
weg hoefde te gooien en dus ook
minder in hoefde te kopen. Zijn bazen waren dol op hem. Pas toen hij
culinair- en wijnadviseur werd voor
de accountmanagers van een horecagroothandel in Nijmegen, liet hij
het koksvak achter zich en kreeg hij
wat ‘normalere’ werkuren. Dat vak
heeft hij uitgeoefend tot hij via de
WIA met vervroegd pensioen kon.
Maar Geert zit niet graag stil, dus
werkt hij nu zo’n zestien uur in de
week als chauffeur voor een speciale opvang voor autistische en
ADHD kinderen.

Welkom
Geert verzorgt altijd de recepten in
onze wijkkrant, en nu is hij dus ook
iedere dinsdag in de keuken van In
De Boomtak te vinden waar hij de

vrijwilligers aanstuurt en ondersteunt. Met assistentie van Diny en
Kees ‘de snijder’ maakt hij lekkere
driegangenmaaltijden met zo min
mogelijk zout en wil hij de anderen makkelijk leren koken. Ook in
deze keuken wil hij het circulaire
koken gaan toepassen. Zo worden
bijvoorbeeld boterkoek, speculaaskoekjes en schuddebuikjes die
overblijven verkruimeld om een
heerlijk crunchy laagje op de vla te
maken. Hij heeft plannen voor een
receptenbank en voor de verkoop
van door vrijwilligers gebakken appeltaarten voor extra inkomsten
voor de keuken van In De Boomtak. De inkoop wordt wat meer gestructureerd en maaltijden die op
dinsdag overblijven worden ook
verkocht. Geen verspilling onder
Geerts vlag. Welkom kok Geert!
Fransje ter Doest
Chris Oomes

Nieuw bij Sens Gezondheidscentrum Voeding & Beweeg coaching:

Gewichtsconsulent Brabant
Heeft u last van een hoge bloeddruk, te hoge cholesterol
waarden, overgangsklachten of overgewicht?

Neem dan contact op met Teddie van der Steenhoven-Thur

• Nieuwe cliënten gratis intake
• Nu tot 1 oktober 20% korting!

info@gewichtsconsulent-brabant.nl | 06 499 795 30 | Boomstraat 118 Tilburg | BGN Geregistreerd
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Ghost Tours lekker griezelig
Blaadjes verkleuren van groen naar bruin, de temperatuur daalt,
het regent weer te vaak. Kortom, het is zover: de zomer is voorbij.
Het duurt weliswaar nog wel even voor de klok eind oktober zal
worden teruggedraaid, maar de dagen zijn alweer merkbaar aan
het korten. Nochtans, als de avonden weer vroeg donker zijn, als
het duister de stad onheilspellend omhult, als de herfstwind fris
om de oren waait, dan beginnen de wandeltochten van de Ghost
Tours weer.
De tour is een spannende combinatie van een stadswandeling en
spookachtig locatietheater, gebaseerd op waargebeurde verhalen.
Gehuld in een zwarte cape en
bijgelicht door een lantaarn neemt
een mysterieuze heksachtige gids
je mee naar de keerzijde van de
stad.
In een groep van maximaal 25
mensen kom je op historische
plekken in de binnenstad waar je
wordt meegezogen in de meest lugubere, spannende legendes. Ver-

halen die gecombineerd met zachte spookachtige muziek zorgen
voor een beetje kippenvel, sfeer en
spanning.

Spoken bestaan niet, of toch...
Het startpunt is steeds bij de begraafplaats ‘t Heike aan de Bredaseweg.
Hoewel het kan spoken hoef je niet
echt bang te zijn. Er geldt wel een
leeftijdsadvies van minimaal twaalf
jaar, maar dit is slechts een advies.

Erik Timmermans
De wandeling duurt namelijk anderhalf uur en beslaat ongeveer
3,5 kilometer. De tours lopen van
oktober tot maart op vrijdag- en

zaterdagavonden en starten om
20:30 uur. Dit toffe stukje stads
theater kost € 15,- per persoon.
Komt dat zien en beleven!

Reserveren is verplicht en kan via de website
www.ghosttours.nl/steden/tilburg/#reserveren
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Groeten uit de wijk, vroeger en nu

In de tijd dat er nog geen elektrische koelkasten waren, wilden
handelaren en winkels hun etenswaren toch gekoeld houden.
Vooruitstrevende slagers in de Elzenstraat namen daarom het
initiatief om een ijsfabriek te beginnen. Blokken ijs gingen in speciale
kasten en koelden zo het vlees, vis, maar ook andere bederfelijke
waren. De eerste Tilburgse ijsfabriek werd in 1910 opgericht, gelegen
tussen de Boomstraat-Elzenstraat en de Pijnboomstraat. Later werd
in de ijsfabriek de ijshockeyvereniging Tilburg Trappers geboren.
Van ijsfabriek naar ijsbaan
Een combinatie van slagers richtte
de ijsfabriek Nova Zembla op en
werd een jaar later omgedoopt tot
Eerste Tilburgsche IJsfabriek. De
fabriek produceerde met de zogenaamde NH3-pekeltechniek, ijsstaven van één meter lang. Slagers,
vishandelaren en producenten van
consumptie-ijs hadden speciale
kasten waarin de ijsblokken konden
worden geschoven om hun waren
te koelen. Het nieuwe koelen bleek
een succes en er kwamen meer ijsfabrieken in Tilburg. Daarom ging de
Noordhoekse ijsfabriek zijn productieproces innoveren en de fabriek
uitbreiden.

In 1922 had de zoon van directeur
Antonius van Geloven een geniale
ingeving. Samen met de financiële
man van de fabriek bedachten ze
iets dat ook ‘s winters te exploiteren was. In de winter was er minder
vraag naar ijs, logisch, maar zij bedachten dus dat de koelcapaciteit
voor iets anders gebruikt kon worden: een schaatsbaan! Er werd een
open baan aangelegd van ruim 20
bij 50 meter. Deze werd in 1938 in
gebruik genomen.
Meteen aan het eind van dat jaar al
werd de Tilburgsche IJs Sport Club
(TIJSC) opgericht. In Tilburg bleek
veel schaatstalent te zijn, want na

een jaartje trainen speelden ze al
meteen in 1939 hun eerste interlandwedstrijd, tegen de Brusselse
ijshockeyclub. Helaas verloren ze
met 6 tegen 2. Op de ijsbaan kon
men ook hardrijden en ijsdansen.
Dat was enorm populair en er
kwam dan ook veel publiek op af. In
de oorlogsjaren lag het vertier hier
even stil, maar in 1947 was TIJSC
weer flink aan het trainen geslagen
en werd meteen landskampioen.

Opkomst elektrische koelkast
In Amerika waren er in de jaren 20
al koelkasten. Europa bleef achter
in die ontwikkeling, de koelkast
was ook voor calvinistisch Tilburg
nog lang te duur voor een gemiddeld gezin. Veel huishoudens hadden trouwens ook nog geen elektriciteit. Pas in de jaren vijftig werden
koelkasten, ‘women’s best friend’,
echt populair. Het wekken, pekelen en roken van etenswaar was
met een koelkast niet langer nodig.
Begin jaren 50 brak al meteen de

malaise uit in de ijsstavenhandel,
de opmars van elektrische koelkasten was niet te stuiten. De vraag
naar ijsstaven nam razendsnel af en
daarom sloot in 1952 de baan en
ijsfabriek definitief haar deuren.

Foto en ansicht
De locatie van de ijsfabriek en ijsbaan was tussen de Boomstraat
en de Pijnboomstraat. De winkel
van Antoon de Jong staat voor een
klein deel op de plaats van de ijsbaan.
Op de ansicht zie je de ijsbaan kort
na de opening in 1938. Boven de
tribune aan de linkerkant is het dak
van Heilig Hartschool te zien (tegenwoordig De Herbergier). Ook
zie je het restaurant van D.M. van
Vugt aan de zuidkant van het complex, op die locatie is nu Broodje
Aap & Linke Soep gevestigd.
+ Chris Oomes
+ Regionaal Archief Tilburg
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Winnaars in de Elzenstraat dankzij groene daken

Het nieuwe groene dak van de Elzenstraat heeft alleen maar voordelen. De campagne “Minder grijs,
meer groen” van Interpolis landt in de Elzenstraat. Alle zeventien bewoners besloten tijdens een
VVE-vergadering eensgezind om op hun huizenblok een groen dak aan te leggen.
Het groene tapijt van 825 m2 brengt
vele voordelen. Om te beginnen
het wooncomfort, de extra laag
isoleert in de zomer tot ongeveer
4 graden koeler. De sedumplantjes
houden bovendien veel regen vast
wat de wateroverlast vermindert.
De plantjes en de insecten die erop
afkomen zorgen voor meer biodiversiteit. Daarnaast beschermt het
groen de levensduur van dak met
wel 60 jaar.

En de nadelen dan?
Kan het dak er wel tegen? Een
groendakcoach komt ter plekke
adviseren wat het dak aan kan en
wat er nodig is voor een succesvol
groen dak. Hier en daar zijn extra voorzieningen getroffen. Een
goed irrigatiesysteem en wat verstevigingen was bij de Elzenstraat
voldoende. Ook is er een onderhoudscontract afgesloten, twee
keer per jaar wordt het dak gecontroleerd en onderhouden.

Wat kost dat dan?
Wie betaalt het allemaal? De Vereniging van Eigenaren aan de Elzenstraat heeft het gefinancierd uit
het onderhoudsbudget. Door deze
investering eerder uit te voeren,
gaat het dak langer mee. Weerschommelingen hebben nu minder negatieve invloed op het dak.
Daarnaast heeft de VVE een subsidie aangevraagd bij de gemeente.
De eigen bijdrage van de bewoners
aan de VVE is gelijk gebleven!

De daken van deze huizen aan de
Elzenstraat gaan van grijs naar groen.

Alleen maar winnaars in de Elzenstraat. Meer woongenoot, minder wateroverlast, minder weerschade, meer biodiversiteit en een
betere luchtkwaliteit.

Ook meedoen?
De bewoners hebben veel gehad
aan de adviezen van Interpolis.
Check de website van de gemeente voor de subsidiemogelijkheden.
En ga met je buren aan de slag!
Laurens Elzinga
Pix4Profs/Jan Stads
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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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Gewild zonneproject Spoorpark van start
Het eerste postcoderoosproject van Tilburg is rond. In het
Spoorpark, op het dak van scouting Esjeeka, komen dit najaar
ruim 250 panelen te liggen. Deze panelen dragen bij aan de
exploitatie van de scouting en de naastgelegen kiosk. Deelnemers
mogen rekenen op een verwacht rendement van circa 4 procent op
jaarbasis. Er is nog plek op de wachtlijst.
Eind augustus was 90 procent van
de aandelen verkocht. Hiermee
had het bestuur van de Energiefabriek Spoorpark officieel de grens
bereikt waarmee ze toestemming
kregen om de zonnepanelen aan
te schaffen.
De huidige circa 50 leden van de
corporatie hebben zich al eerder
aangemeld voor het project ‘zon
op andersmans dak’ van de Energiefabriek013. Bovendien wonen
zij in de zogenaamde postcode
roos (de postcodes beginnend met
5014, 5017, 5021, 5025, 5037, 5038,
5041 en 5042), zodat zij de komende 15 jaar teruggave van de energiebelasting kunnen krijgen.

Veel leden van de energiecoöperatie hebben geen gelegenheid voor
panelen op hun eigen dak omdat
ze bijvoorbeeld in een huurhuis
wonen. Elke lid krijgt belastingaftrek op zijn energienota voor de
hoeveelheid kWh die ‘zijn’ panelen opwekken. Zo wil de overheid
de productie van zelf opgewekte
groene stroom stimuleren.
De verwachting is wel dat de komende jaren aandelen vrij komen,
doordat omwonenden verhuizen,
overlijden of anderszins van hun
aandelen af willen. Hiervoor is nu
een wachtlijst geopend.
Alle informatie staat op
www.energiefabriekspoorpark.nl
inclusief een aanmeldformulier.
Het project in het kort
Coöperatie Energiefabriek Spoorpark
realiseert in samenwerking
met Energiefabriek013 in het
Spoorpark het eerste collectieve
zonneproject van Tilburg.
• Hiermee investeer je in duurzame energie
• Rendement van naar verwachting 4 procent gedurende 15 jaar
• Je draagt bij aan de exploitatie van het Spoorpark
• Aandelen kosten 325 euro per stuk
• Realisatie in september, de wachtlijst is geopend
• Energiefabriek Spoorpark heeft geen winstoogmerk en bestaat
uit vrijwilligers

Brabantse kampioenen tonpraten:
meemaken en bij zijn
Op donderdag 14 november om 20.15 uur duiken weer enkele
Brabantse kampioenen in de ton om hun mooie verhalen te
vertellen. Wil je dit festijn ook meemaken, bestel dan tijdig je
kaartjes à 7 euro bij het wijkcentrum

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

013-5430920 of aan de bar
Wees er snel bij, want voor je het weet is het uitverkocht!
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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Levendige Ten Miles doorkruist onze wijk

Het is een jaarlijkse traditie die de Noordhoek massaal op de been brengt op de eerste zondag van september. Bovendien levert
de Ten Miles fraaie beelden op van onze wijk. Zoals hier op de Bredaseweg met de monumentale watertoren als blikvanger.

Han van den Berg

ADVERTORIAL

De Hypotheekshop levert advies op maat voor iedereen
Wie op zoek gaat naar De Hypotheekshop op de Spoorlaan kan
er makkelijk aan voorbij gaan. Op een bescheiden bord in de tuin
van een mooie monumentale villa, tegenover het busstation,
staat de bedrijfsnaam. Voor de voorbijganger misschien minder
goed zichtbaar, maar heel veel Tilburgers weten inmiddels hun
weg te vinden naar Arno van Iersel en Jurgen Brekelmans, de
twee franchiseondernemers van De Hypotheekshop.
Al sinds 2001 geven zij advies bij hypotheken en bemiddelen bij
het afsluiten van de leningen. Vooral het maatwerk dat ze kunnen
leveren onderscheidt hen van de grote geldverstrekkers, zoals
banken en verzekeraars. Bij elke persoonlijke situatie wordt bekeken
wat het beste past.
Heb je ook een nieuwe hypotheek nodig, of wil je eens praten over
andere mogelijkheden? Kom dan gerust langs voor een kop koffie en
advies. Je kunt achter het kantoor gratis parkeren.

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

Han van den Berg
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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
10:30 - 11:30
10:30 - 13:00
13.00 - 15.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
18.00 - 19.15
19.30 - 20.30

Wijkwandeling
Bestuursvergadering
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
20.00 - 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)

advertentie Antoon de Jong bv
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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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