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Eersteklas wandeling 
in het Dwaalgebied

Feest voor 75 jaar vrijheid 

8 14Buurtpreventie Noordhoek van start
Noordhoek heeft nu ook een buurt-
preventieteam. Het is opgericht op 
21 oktober. Het team bestaat uit 12 
leden. Inwoners van de wijk kunnen 
de vrijwilligers overdag en ‘s avonds 
tegenkomen als ze hun rondes 
maken. Ze spreken mensen aan 
en hebben contact met de politie 
als ze verdachte situaties zien. Het 
team zet zich in voor de veiligheid 
van Noordhoek.

Buurtpreventie Noordhoek heeft 
een whatsappgroep. Daarin spre-
ken de leden van het team af wie 
er wanneer gaat lopen. Iedereen 
bepaalt zelf hoe vaak en wanneer 
hij/zij wil lopen. De basistraining 
buurtpreventie volgt het team op 
18 november. Binnenkort plaatst de 
gemeente bordjes in de wijk, met 
daarop te tekst ‘Attentie Buurtpre-
ventie’. 

Buurtpreventie in Tilburg
Buurtpreventie is in veel wijken 
in Tilburg actief. De deelnemers 
vormen de extra ogen en oren van 
de politie en de gemeente in de 
wijk. De zichtbare aanwezigheid 
van buurtpreventieteams en de 
inzet van de vrijwilligers heeft een 
belangrijke preventieve werking. 
De gemeente en de politie vinden 
het fijn om te horen dat bewoners 
zich veiliger voelen in hun wijk.

Aanmelden
Interesse om deel te nemen aan 
een nieuw buurtpreventieteam 
voor de Noordhoek? Stuur een mail 
naar buurtpreventie@tilburg.nl. Na 
aanmelding wordt een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) voor het 
nieuwe lid aangevraagd die door 
de gemeente wordt vergoed. De 
deelnemers krijgen 

een vrijwilligersovereenkomst en 
zijn verzekerd via een vrijwilligers
verzekering van de gemeente. 

Geïnteresseerden die nog vragen 
hebben, kunnen contact opnemen 
met de omgevingsmanager van 
team Wijken, Claudia van Dongen, 
013  542 9044.
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Kempentoren biedt fantastisch uitzicht na 192 treden

de toren gaat verzorgen. Voor an-
derhalve euro mogen bezoekers 
de toren beklimmen waarmee ze 
ongetwijfeld een fantastisch uit-
zicht over stad en omgeving zullen 
krijgen. De Stichting organiseert 
overigens ook arrangementen voor 
grotere groepen. 

Met zijn ruim 35 meter is de Kem-
pentoren binnenkort de nieuwe 
blikvanger in het Spoorpark. De 
afgelopen weken werd de toren 
als een meccano-pakket in elkaar 
gezet. Voor het einde van het jaar 
kan iedereen voor 1,5 euro per keer 
de 192 treden beklimmen. De belo-
ning is een fantastisch uitzicht. 

Met de uitkijktoren is weer een 
mijlpaal in de ontwikkeling van 
het Spoorpark bereikt, dat op 21 
juni de poorten opende. Binnen-
kort opent de permanente horeca 
in het park, het collectieve zonne-
project in het park gaat ook voor 
het einde van het jaar in bedrijf.  
Meer info www.spoorparktilburg.nl 

De toren is een vergrote versie 
van de Flaestoren die op de hei bij  
Esbeek staat. Het bouwwerk sym-
boliseert hiermee de link tussen 
stad en platteland en is een initia-
tief van een groep ondernemers en 
bewoners van Esbeek en omgeving. 
Zij zijn verenigd in Stichting de To-
renbouwers, die de exploitatie van 

 Chris Oomes
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Word Vriend van het Spoorpark
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Dag van de Mantelzorg op 10 november 

Veel ergernissen in een buurt ontstaan door klein overlast. 
Bijvoorbeeld foutparkeren, zwerfvuil en hondenpoep. Zaken 
waar de politie niet aan toe komt, omdat ze het daar simpelweg 
te druk voor heeft. Politie en gemeente stimuleren daarom 
buurtpreventieteams. Extra ogen en oren van betrokken 
buurtgenoten die de wijk het beste kennen. Eind september vond 
een bijeenkomst plaats van politie en buurtbewoners.

De wijkagenten van Noordhoek 
gaven in de huiskamer van In De 
Boomtak een toelichting op wat 
buurtpreventie inhoudt. Samen 
met de omgevingsmanager van 
de gemeente hebben ze een op-
roep gedaan om in Noordhoek 
een preventieteam te starten. Iets 
wat in veel andere wijken al langer 
bestaat.

“Preventie verbetert de leefbaar-
heid van de wijk”, legt de erva-
ringsdeskundige uit Zorgvlied uit. 
“Rondjes op de markt vermindert 
het aantal zakkenrollers, alleen al 
omdat je er in herkenbare kleding 
loopt. We doen een extra rond-
je door de wijk wanneer er een 
buurtfeest is, tijdens de vakantie 
of als er sprake is van babbeltrucks. 
Luidruchtige jongeren of fietsers 
zonder licht aanspreken. Even kij-
ken bij openstaande deuren. Het 
zijn geen halszaken, maar het pre-

ervaringsdeskundige gaf aan dat 
hij en zijn team zich nog nooit 
vervelend hebben gevoeld tijdens 
het preventiewerk. De politie en 
gemeente gaven aan dat dit geldt 
voor alle 415 preventieleden die er 
in Tilburg zijn.

Hoe werkt een preventieteam?
Teamleden lopen minimaal met 
tweeën. Soms met een hond-
je erbij, die moeten immers ook 
rondjes lopen. Het plannen en af-
spreken gebeurt voornamelijk via 
een WhatsApp groep. Er zijn geen 
schema’s of verplichtingen, je doet 

ventieteam draagt wel bij aan het 
woongenot en veiligheidsgevoel. 
Wij krijgen erg veel waardering van 
de bewoners uit onze wijk.”

Gastheer in je eigen buurt
Buurtpreventie moet je eigen-
lijk zien als een gastheer voor de 
buurt. Je bent zichtbaar aanwezig 
in herkenbare kleding, je signaleert 
zaken die niet kloppen, spreekt 
je buurtgenoten aan en alleen als 
het nodig is, doe je een melding bij 
de politie. Dat klinkt allervriende-
lijkst en dat is ook de bedoeling. 
Logische vraag van de geïnteres-
seerde aanwezigen: wat als het 
niet vriendelijk is? De wijkagenten 
benadrukken dat buurtpreventie 
geen politie is. Het is niet de be-
doeling dat burgers het recht in 
eigen handen nemen of zichzelf 
in gevaar brengen. Als er situaties 
zijn waar je je niet senang bij voelt, 
stap er dan vooral niet op af! De 

wat je kan en wil, erg flexibel. Bu-
ren die elkaar kennen of hetzelf-
de uitlaat-ritme hebben, vinden 
elkaar snel. Het is vaak gewoon 
gezellig om samen een rondje te 
lopen en allerlei wijkbewoners aan 
te spreken. En niet alleen als er iets 
vervelends is, ook gewoon om ge-
zellig te buurten. Bovendien kun je 
dan nog eens opscheppen over de 
score op je stappenteller!
Meer informatie of direct aan-
melden kan bij de gemeente via: 
buurtpreventie@tilburg.nl.

 Laurens Elzinga

  Mantelzorgers zijn belangrijk. 
Daarom organiseert Contour de
Twern de Dag van de Mantelzorg, 
speciaal voor alle mantelzorgers 
uit Tilburg, BerkelEnschot en 
Udenhout. 

Zondag 10 november ben je als mantelzorger van  
harte welkom in wijkcentrum De Symfonie (Eilenberg-
straat 250, Tilburg). Je kunt tijdens deze dag ervaringen  
uitwisselen met andere mantelzorgers, maar vooral 
ook in ongedwongen sfeer ontspannen. We zetten je 
graag in het zonnetje! Deelname aan deze dag is gratis.  
De inloop is vrij vanaf 10.30 uur. Voor meer informatie 
kun je terecht bij de mantelzorglijn op 013-583 99 00 of 
mantelzorglijn@contourdetwern.nl. 
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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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Drietal huist twee maanden in Villa De Vier Jaargetijden

Ze zijn gekozen, de drie gelukkigen die de komende twee 
maanden gratis diverse ruimtes in Villa De Vier Jaargetijden 
mogen gebruiken! Wellicht heb je het al gelezen in het Brabants 
Dagblad: een stichting die kinderen helpt die noodgedwongen 
thuis zitten, een startup voor duurzame logistiek en de Tilburgse 
stadsfotograaf. Zij mogen in november en december hun idee tot 
uitvoering brengen. 

Promotiestunt
De eigenaar van Villa De Vier Jaarge-
tijden, Louis Janssens, kwam samen 
met makelaar Hein Oldenkotte op 
het idee om alle ruimtes van de villa 
gratis ter beschikking te stellen aan 
mensen die met leuke en goede 
plannen zouden komen. Als pro-
motiestunt voor de verkoop van de 
villa en om iets leuks te doen voor 
Tilburg. Daar is in groten getale 
op gereageerd, veel meer dan ver-
wacht. Er kwamen ruim 40 reacties 
binnen. Daar bleven er een stuk of 
15 van over op 5 oktober, de dag dat 
iedereen zijn idee kon komen pit-
chen bij Hein Oldenkotte. En uitein-
delijk krijgen er dus drie een sleutel. 
In principe wordt de villa verkocht, 
maar verhuur als verzamelgebouw 
behoort ook tot de mogelijkheden 
vanaf 1 januari. 

Vort
Vort is de toepasselijke naam voor 
het nieuwe bedrijf van Job Verhoe-

ven. Hij werkte bijna 20 jaar in diver-
se logistieke projectmanagement-
functies bij Fuji en had een droom 
om voor zichzelf te beginnen. Ook 
ergerde hij zich al lang aan de groei-
ende lading bezorgbusjes die de 
hele dag de stad doorkruisen. Daar 
moet een duurzamere oplossing 
voor komen als het aan hem ligt. 
Hij wil als “Opperpolderaar” partij-
en bij elkaar brengen om dat te gaan 
realiseren: overheid, universiteiten, 
consumenten, retail, logistiek, alles 
en iedereen die een rol speelt in dat 
logistieke proces. 
In zijn ogen begint het bij gemeen-
ten die moeten eisen dat het anders 
gaat. “Denk bijvoorbeeld aan de af-
valinzameling, dat wordt ook cen-
traal geregeld, omdat de overheid 
dat zo bepaald heeft.”
PostNL heeft een pilot lopen met 
de PostNLkasten voor pakketjes, 
maar dat is dan alleen voor Post-
NL-pakketten en niet voor al die 
andere bezorgdiensten. Dat moet 

bijvoorbeeld gebundeld gaan wor-
den, is een voorstel van Job. Hij gaat 
in de villa kantoor houden en partij-
en uitnodigen voor presentaties en 
overleg om tot duurzame logistiek 
te komen. Hij kan vervolgens ook 
die projecten als manager gaan be-
geleiden. Hij wordt nu al benaderd 
door grote bedrijven die veel inte-
resse hebben in het realiseren van 
een meer duurzame beheersing van 
de goederenstromen. 

De GenietFabriek
Chantal Vermeulen wil zich inzetten 
voor kinderen die buiten de boot 
vallen in het reguliere onderwijs. Die 
thuiszitten en zo de connectie verlie-
zen met zichzelf en hun omgeving. 
Met de GenietFabriek wil Chantal 
voor hen een plek creëren waar ze 
tot rust kunnen komen en zich in 
hun eigen tempo voorbereiden op 
hun plek terug op school of elders in 
de maatschappij. 
Een plek waar kinderen dagelijks 
naar toe kunnen komen voor een 
stuk zorg en scholing. Het gedach-
tengoed van de GenietFabriek is 
vertaald naar 7 ruimtes: een atelier, 
buitenruimte, keuken, stilteruimte, 
een ruimte voor muziek, bewegen 
en leren. Alle aspecten die ze nodig 
hebben om weer krachtig te worden. 

Chantal trok zich op de Pabo en in 
haar onderwijscarrière daarna, al-
tijd al het lot aan van kinderen die 
wat meer nodig hebben dan het ge-
middelde kind. Uiteindelijk schreef 
ze een plan om daar iets aan te 
doen, om een aanvulling te bieden 
op wat er nu is. Ze besefte dat ze dit 
niet alleen kon realiseren en zo werd 
de Stichting ter bevordering van de 
GenietFabriek opgericht.  
De ruimtes in de villa bieden een 
echte stap naar realisatie van haar 
plan en het vergroten van de zicht-
baarheid. Ze wil er raadsleden gaan 
uitnodigen en hopelijk zelfs de mi-
nisters van Onderwijs en Zorg. Haar 
droom is GenietFabrieken door het 
hele land en de villa is de eerste stap.

Expositie
Last but not least stads- en wijk-
krantfotograaf Chris Oomes. Na  
31 december eindigt zijn jaar als 
stadsfotograaf en dat wil hij afslui-
ten met expositie ‘De Nieuwe Foto’ 
in diverse ruimtes in het monumen-
tale pand. De 12 stadfoto’s en de ge-
luksplekken die hij heeft gefotogra-
feerd als stadsfotograaf aangevuld 
met werk van de afgelopen jaren. 
Hij brengt dan ook zijn boekje ‘Be-
leef Tilburg’ uit: verhalen over his-
torische plekken met uiteraard de 
bijbehorende foto’s. 
De expositie heet ‘De Nieuwe foto’ 
omdat fotografie is veranderd, 
mede door de komst van de mobie-
le telefoon en de privacy wetgeving. 
Iedereen kan constant fotograferen 
en mensen reageren tegenwoordig 
anders op een fototoestel. Ook is 
Chris zelf de laatste 5 jaar veran-
derd als fotograaf; meer gericht op 
mensen en Tilburg en op zwart-wit 
fotografie.
Chris gaat de komende maanden 
rustig de expositie inhoud geven 
en de planning is om de laatste 
week, rond de kerst, te exposeren. 
De exacte datum wordt nog ge-
communiceerd via social media en 
krantjes. Dus zeker een bezoekje 
aan Villa De Vier Jaargetijden waard. 

Heel veel succes allemaal! 

 Fransje ter Doest
 Chris Oomes

De winnaars van links naar rechts: Chris Oomes, Job Verhoeven en Chantal Vermeulen.
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De Sittiering

Mar we zonnet oover de Sittiering 
hèbbe, dus ik zo onderhaand 
wèlles wille weete wè de geminte 
òn dieje gevaoleke reesbaon wil 
gòn doen. In van die schôon 
brieve meej zon blaauw stripke 
erboove diese bewoonersbrief 
noeme, ge kènt ze wèl, hèbbe we 
al en paor keere te leeze gekreege 
wèsse òn dè hardrije wille gòn 
doen. Op den Heuvel zèn ze al 
beezeg gewist meej perbeere wèt 
öt zo haole. Daor han ze witte 
bòlle op de wèg geschilderd èn 
ast nie te druk waar, êen baon 
meej en rôoj krèùs erboove vur al 
et verkeer aafgesloote. Mar toen 
ik die witte bòlle op de wèg zaag 
ligge, hèkker zèlf bekaant plat 
bègeleege vant laage. Op die plèk 
wier naa nòg veul harder gereeje 
om te kèèke òf ze die bòlle kepòt 
kosse rije. Èn dè aafslèùte van die 
baon daor koom ik sebiet nòg 
wèl op trug.

Op et stuk tussen et Piejesplèèn 
èn de Berdaosewèg, daor bè de 
Schouwburg, hèbbe ze naa êen 
baon afgesloote. Ze hèbbener 
bèngskes èn bumkes nirgezèt 
èn gras op de wèg geschilderd 
waordeur dètter vur de ootoos 
mar êen baon te gebrèùke is. Op 
dè stukske wort naa in ieders 
geval, ast druk is, nie zo hard 
gereeje. 

Bè ons veur op de Noordhoekring, 
wòrt ok wè geperbeerd. Nie 
laage, mar ze hèbbe streepen op 
de wèg getrokke om, vur et ôog, 
de rijbaon smaller te maoke. Ge 
dènkt tòch nie dè die mènnekes 
in die reeswaogentjes dèrèège 
iets òntrèkke van streepen op 
de wèg. Dè doen ze naa ok al 

COLUMN THEO VAN IERSEL

nie. Ok hèbbe ze de stòplichte 
dieter bè de Bôomstraot staon 
zôo aafgestèld, dèt asser ene 
waoge ònkomt die te hard rijt, et 
licht venèèges op rôod springt, 
wòrveur dieje waoge dan moet 
stòppe. Òf dè zin heej moete 
ok mar aafwòchte, want die 
koereurkes stòppe mistentèèds 
naa ok al nie eens vur rôod.

Bèt stesjòn zèn ze naa beezeg 
ommer ok en schôon stukske 
straot van te maoke, waor 
Tilburg goed meej vur de dag kan 
koome. Mar ast gao as meej al 
die aander stukke Sittiering dan 
hèkker grôote vraogteekes bè. 
Dan zènnet ok wir breeje baone 
die ötnoodege om verrèkkes 
hard te rije. De geminte heeter 
hôope gèld òn ötgegeeve om 
dees prèstiezjeprejèkt waor te 
maoke. De durstrôoming van 
et verkeer gao schènt boove 
de vèlleghèd van de Tilburgers 
èn al die aander meense dieter 
rondlôope èn oover wille steeke. 

As ik et zo meuge zègge, dan 
zon ze vant êenrichtingsverkeer 
wir tweejrichtingsverkeer moete 
maoke, meej en durgetròkke 
streep midden op de wèg. Dan 
heeget verkeer mar êen baon 
om te rije, waordeur dèsse 
venèèges niemer hard kunne 
rije. Èn prakties ist ôok, want dan 
hoefde niemer zo vèr rond te rije 
agge òn den aandere kaant van 
de stad moet zèèn. 

We wòchte mar aaf. 

Houdoe war èn ötkèèke meej 
ooversteeke.
Teejooke.

Ak bè mèn tèùs in de höskaomer aachter de geraaniejems zit, 
kan ik et vurbè zien raoze. Hil dè verkeer dè oover de Sittie
ring gao. Èn hard asse gòn, zo verrèkkes hard dègger dikkels 
bang van wòrt. Mar agge mèn kènt dan witte ok, dè dè ge
raaniejems zitte niks vur mèn is. Ik zèè liever beezeg meej ons 
schôon Tilburgse tòltje òf meej footookes maoke.

Bomenbuurt Kunst
expo Safari krijgt  
vervolg in 2020
Heb je het misschien gemist of was je erbij en smaakt het naar nog 
een keer? In het weekend van 21 en 22 september vond de eerste 
editie van de Bomenbuurt Kunstexpo Safari plaats. Elf kunstenaars 
exposeerden hun werken bij Karakter, Woonkamer013, Antoon 
de Jong en wijkcentrum In De Boomtak. 

Door deze Kunstexpo te combine-
ren met de open dagen van kunste-
naarsbenodigdheden winkel An-
toon de Jong en het drukbezochte 
Repair Café bij In De Boomtak, was 
het zonnige event duidelijk ge-
slaagd en voor herhaling vatbaar. 

Herkansing
Heb je een aantal exposities gemist 
tijdens de Kunstexpo Safari, dan 
krijg je de mogelijkheid om ze als-
nog te zien in Woonkamer013. In 
het derde weekend van de maand 
van 12.00 tot 17.00 uur bouwt 
Woonkamer013, te vinden in de 
Boomstraat op nummer 168, zich 
om tot galerie. Keramiste Ank van 
Dijk en conceptueel kunstenaar 
Marielle van Dijk exposeerden 
hun keramiek en ‘poëzie te kijk’ 
op zaterdagmiddag 26 oktober. 
De foto-expositie van de Tilburgse 
stadsfotograaf 2019 Chris Oomes 
is nogmaals te zien in het weekend 
van 16 en 17 november.
 
Wie wil
In de evaluatie van de eerste edi-
tie van de Bomenbuurt Kunstexpo 

Safari concluderen alle kunste-
naars  dat de Kunstexpo levensvat-
baar is voor een volgende editie in 
september 2020. 

Daarom de vraag aan iedereen in 
de Bomenbuurt:
- Wie wil zijn huis ter beschikking 

stellen voor het exposeren van 
kunstwerken?

- Wie wil meedoen als kunstenaar 
om zijn kunstwerken te exposeren 
of kent Tilburgse kunstenaars die 
mee willen doen? We verstaan 
onder kunstenaars zowel amateurs 
als beroepskunstenaars die hun 
kunstwerken willen exposeren.

- In 2020 willen we ook ruimte 
geven voor jonge kunstenaars. 
Dus spoor je leerlingen, je eigen 
kinderen en jonge vrienden aan 
om te komen exposeren.

Iedereen kan zich melden bij 
organisator Carmen Sjardijn van 
de Bomenbuurt Kunstexpo Safari: 
carmen.sjardijn@gmail.com.

 Carmen Sjardijn 
 Chris Oomes

De kunstenaars van de Kunstexpo 
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Onder het motto: ‘Heb je een goed idee, de gemeente betaalt mee!’ 
nodigt gemeente Tilburg inwoners uit om actief mee te werken 
om je straat of buurt gezelliger, socialer of veiliger te maken. 
Misschien weet u als geen ander wat er in uw omgeving verbeterd 
kan worden en welke activiteiten een financieel steuntje in de rug 
verdienen. Alle goede ideeën zijn welkom .

Plannen voor Spoorpark al 100 jaar oud
Oma Prins, Vrouwenkiesrecht, Radio, De Volkskrant, KLM, Thebe, 
Gianotten, Etos en de ANWBpaddenstoel. Op het eerste gezicht 
hebben ze weinig met elkaar gemeen. Maar wat blijkt? Het zijn 
eeuwelingen, ze bestaan allemaal honderd jaar. 

Afgelopen juni werd het prachtige 
Spoorpark geopend. Ook de plan-
nen voor het park blijken precies 
100 jaar oud! 
Destijds was het geen burgeriniti-
atief, maar een ontwerp van tuin-
architect Leonard Springer. Het 
park zou komen te liggen tussen 
de spoorweg naar Turnhout (Bels 
Lijntje) en de Elzenstraat. Sprin-
ger ontwierp onder andere ook 
het Wilhelminapark (1898) en het 
Leijpark (1919). Het eerste plan 
voor een spoorpark is echter nooit 
gerealiseerd en verdween in een 
van de vele ladekasten van het Re-
gionaal Archief.

Skiramide en luchtkastelen
Het archief ligt vol met nooit ge-
realiseerde plannen. Zeker nu er 
zoveel gebouwd wordt in Tilburg 
is het interessant om te kijken naar 
ons nooit gebouwd verleden. Naar 
de spectaculaire plannen voor de 
Skiramide, het megawinkelcen-
trum, de tunnel onder de Heu-
vel en de overdekte wielerbaan 
bij Westpoint. Of naar de garage 
van je buurvrouw die niet verder 
kwam dan de tekentafel. Werden 
er bijtijds vraagtekens geplaatst bij 
de haalbaarheid? Wat zeggen al die 
gecancelde projecten over onze 
stad? Wat valt er van te leren?

Expositie
In 2020 hopen Berny van de Donk 
en Bas Horsten de tentoonstelling 
‘Nooit Gebouwd Tilburg’ te orga-
niseren. Een wonderlijke expositie 
over gesneuvelde luchtkastelen 
en doodlopende maquettes. Ken 
jij nog andere voorbeelden van 

Verrijk je wijk

Wist u dat u in uw eigen wijk subsi-
die kunt aanvragen voor alle plan-
nen waarvan u vindt dat het de 
buurt of de mensen in uw buurt 
ten goede komt? Heeft u een goed 
idee dan kunt u zelf, of met elkaar, 
een aanvraag indienen. En dat kan 
het hele jaar door. In de afgelopen 
jaren is hier al meerdere malen 

door buurtbewoners gebruik van 
gemaakt, maar omdat de indruk 
bestaat dat niet alle (nieuwe) 
bewoners hiervan op de hoogte 
zijn, toch nog even uw aandacht 
hiervoor. Heel veel activiteiten en 
andere leuke extra's voor straat of 
buurt worden misschien door uw 
aanvraag mogelijk gemaakt!

Aanpak
Heeft u een idee voor uw wijk of 
buurt, maar u weet niet zo goed hoe 
u de zaken moet regelen? Of vindt 
u dat er iets moet gebeuren in de 
straat, maar u weet niet precies wat? 
Neem dan contact op of vul direct 
het aanvraagformulier  downloa-
den vanaf de website van Stichting 
Noordhoek: www.stichtingnoord-
hoek.nl. Na ontvangst van uw ver-
zoek beslist wijkraad De Noordhoek 
c.q. Stichting Noordhoek voor de 
wijk Noordhoek/Centrum-West of 
uw aanvraag voldoet aan de criteria 
en zal worden goedgekeurd. 

 Clemens Audenaerd

gestrande ambities? Heb je sugges-
ties of vragen? Wil je op de hoogte 
blijven? Stuur dan een mailtje naar 
ooit@nooitgebouwdtilburg.nl of kijk 
op www.nooitgebouwdtilburg.nl

 Bas Horsten & Laurens Elzinga

Park Springer tussen Elzenstraat en Bels Lijntje, bron Regionaal Archief
De kunstenaars van de Kunstexpo 

Voorbeelden zijn:
•  Een eenmalige activiteit om elkaar 

beter te leren kennen.
•  Een schoonmaakactie in de buurt.
•  Een (klein) sociaal project om be-

woners met verschillende culturen 
bijeen brengen.

•  Een activiteit gericht op veiligheid.
• Een buurtfeest of straatspeeldag.

Waar moet u rekening mee houden:
•  Het idee moet door een brede groep buurtbewoners ge-

steund worden.
•  U voert, voor zover mogelijk, de plannen zelf uit samen met 

buurtbewoners. Behalve bij ingrepen in het openbaar gebied. 
Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

•  Voor alle activiteiten op openbaar gebied, zoals het gebruik 
van de straat of een park, moet u een vergunning aanvra-
gen. De voorwaarden en richtlijnen staan op de site van de 
gemeente.

•  Maak een berekening waar u het geld aan gaat uitgeven en 
voeg deze toe aan uw aanvraag.



8  |  Wijkkrant De Noordhoek

Eersteklas wandeling in het Dwaalgebied

Het wereldnieuws zal deze krant zelden halen. En andersom 
dringen gebeurtenissen in de wijk meestal niet door tot in de 
landelijke pers. Daarentegen plaatsen wij van de wijkkrant maar al 
te graag aankondigingen van sympathieke, niet al te commerciële 
activiteiten, of, zoals in dit geval, een ooggetuigenverslag achteraf. 
De krant stuurde redactielid Wil Verheggen op pad voor een 
reportage van een unieke stadswandeling in het Dwaalgebied .

De stadsgidserij heeft in oktober 
deze bijzondere wandeling geor-
ganiseerd. Een wandeling van drie 
uur lang door het Dwaalgebied 
in de zijstraten van de oude bin-
nenstad. En nog kwamen we tijd 

tekort. Het Dwaalgebied heeft 
van alles wat, winkeltjes, cafés en 
kantoorpanden, maar 85% van de 
panden heeft toch nog een woon-
functie. Het gebied heeft zijn ka-
rakter kunnen behouden omdat 

zich geen grootschalige ingrepen 
hebben voorgedaan. Het unieke 
van déze wandeling was de ont-
moeting op bijzondere plekken 
van een aantal bijzondere mensen 
die er wonen of werken.

Gastvrije ontvangst
Onder leiding van gids Fons van 
den Hout gingen we op stap. De 
wandeling begon in Cinecitta. 
Daar vertelde de eigenaar Paul 
Vermee dat hier al in 1876 films 
werden vertoond. Het is daarmee 

de oudste bioscoop van Brabant 
en misschien wel van Nederland. 
Na een kopje koffie door naar het 
kleinste winkeltje in Tilburg, op 
de hoek van de Telefoonstraat en 
de Tuinstraat. Overigens hoorden 
we en passant dat de Tuinstraat 
deze naam gekregen heeft omdat 
de panden aan de noordkant van 
de Heuvelstraat vroeger grote en 
diepe tuinen hadden die liepen tot 
aan de Tuinstraat. Onderweg za-
gen we een van de ongeveer tien 
gevelgedichten die de wijk Cen-

Kijkje in de muziekkamer van de BSO, bij Gallery Ingrid Luycks, Mark Rijkers en Thomas Leeuwenhoek
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Lage rente? 
Wees er snel bij!

Eersteklas wandeling in het Dwaalgebied trum-West rijk is. Deze valt wel op 
met zijn grote blauwe typische let-
ters met de tekst “blnde vlek wat 
een mens toch in deze woorden 
ziet! er staat wat er staat en zlfs 
dat niet”. Dat geeft stof tot na-
denken.

Vintage
Dat kleinste winkeltje heet 'Mijn', 
genoemd naar Willemijn van de 
Broek, die het winkeltje drijft. Ze 
heeft jarenlang bij kringloopbe-
drijf La Poubelle aan de Hoeven-
seweg meegeholpen bij de ver-
koop van tweedehands spullen. 
Daardoor kreeg ze steeds meer zin 
in een eigen winkeltje. Het is een 
bijzonder winkeltje stampvol met 
brocante, vintage spullen, curiosa, 
design en wat antiek. Het heeft 
een grote voorraad serviesgoed, 
glas, kristal, textiel, woondecoratie 
enz. Je komt er bekende namen 
tegen van merken en hun ontwer-
pers. En als jij het niet kunt vin-
den, dan gaat Willemijn voor je op 
zoek. Het is inderdaad een piep-
klein winkeltje, maar ieder kon er 
toch even binnen kijken.

Buitenschoolse opvang
Van 'Mijn' kwamen we terecht bij 
de CultuurBSO Monopole, geves-
tigd in het oude wijnpakhuis van 
Verbunt in de Langestraat. Het 
gebouw is erg karakteristiek door 
de trapgevel aan de voorkant. 
Het grenst aan een sfeervol parkje 
waar de kinderen naar hartenlust 
kunnen spelen. Binnen ziet alles 
er even gelikt uit. Bij deze BSO 
kunnen de kinderen zelf kiezen 
uit b.v. knutselen, schminken of 
muziek maken. Er is een muzie-
kruimte, een danszaal, een atelier 
en een filmruimte. Alle medewer-
kers hebben een achtergrond in 
de kunst. Per dag zijn er maximaal 

ongeveer 70 kinderen en de kos-
ten zijn niet hoger dan bij andere 
BSO’s.

Linkse hobby's
In de Langestraat werden we door 
freelance musicus Jan Willem 
Vis bij de voordeur verrast met 
een stukje vioolmuziek van Bach. 
Zijn vrouw heeft een glasatelier. 
Zo worden er twee 'linkse hob-
by’s' onder hun dak bedreven. De 
wandeling stond veel in het teken 
van cultuur. We kwamen terecht 
in Luycks Gallery, waar Ingrid ons 
hartelijk ontving. Ze heeft haar ga-
lerie al 11 jaar en laat veel werken 
tentoonstellen van kunstenaars 
uit de omgeving en daarbuiten. 
Nu was er werk te bewonderen 
van Gijs van Noort. Even later 
stond bij het parkje van het ap-
partementencomplex Brouwersla-
ken I en II  Karla Witjens ons op te 
wachten. Ze schrijft gedichten en 

ze bracht een ode aan het wonen, 
geïnspireerd door het leven in een 
flat met de mensen en de nachte-
lijke geluiden.

Neem eens een kijkje
In de Noordstraat bij de eigenzin-
nige bloemenwinkel Daisy Lane 
worden prachtige boeketten ge-
maakt, maar achter in de winkel 
hebben Mark Rijkers en Caro van 
de Wijer hun glasatelier. Je raakt 
daar niet uitgekeken op hun fraaie 
glaswerken. Mark gaf een uiteen-
zetting over glasgieten en glasfu-
sie. Caro maakt prachtige glasge-
blazen voorwerpen. Heel anders 
was het bezoek aan Thomas Leeu-
wenhoek in de Poststraat. Hij heeft 
daar een antiquariaat 'De Rijzende 
Zon' van vooral boeken, platen 
en verder van alles wat. Eenmaal 
binnen zie je dat hij geen ruimte 
onbenut heeft gelaten om daar 
boeken, platen en andere spullen 

op te slaan. In de etalage zie je een 
schilderij van Tilburg, door hem 
gemaakt. Hij noemt zichzelf ook 
zondagsschilder.
 
De moeite waard
De afsluiting vond plaats bij Pa-
radox aan de Telegraafstraat met 
een drankje en een hapje. Paradox 
is een podium voor hedendaagse 
jazz en geïmproviseerde muziek. 
Er wordt ook geëxperimenteerd 
met pop en rock. Op de eerste ver-
dieping zijn drie geluidstudio’s re-
cent gereedgekomen waarin musi-
ci tegen een bescheiden huur naar 
hartenlust kunnen oefenen en 
experimenteren, waarbij de muzi-
kale grenzen worden verkend. Al 
met al was deze wandeling een ge-
weldig leuk initiatief, wat volgend 
jaar zeker herhaling verdient.

 Wil Verheggen
 Han van den Berg

Bij Mijn, buiten meer plek dan binnen
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Hazenpeper: wees er  
als de kippen bij
Voor de kerst wordt weer de suc-
cesvolle traditionele kant-en-klare 
hazenpeper bereid voor bewoners 
in en buiten de wijk. Bij uw bestel-
ling krijgt u tevens verschillende 
recepten mee voor de bijgerech-
ten. Zo wordt Kerstmis een echt 
feest, zeker voor de thuiskoks die 
het rustig aan willen doen.

De hazenpeper is verkrijgbaar in 
een verpakking van 500 gram, dat 
is voldoende voor 2 tot 3 perso-
nen. De prijs is dan € 11,00 per 
verpakking. U kunt natuurlijk 
meerdere verpakkingen bestellen. 
Uw bestelling kunt u doorgeven in 
wijkcentrum In De Boomtak. Beta-
ling vooraf met pinpas, contante 
betaling is niet mogelijk. Bestel-
len kan vanaf 1 november tot en 

met 13 december aan de bar van 
In De Boomtak.

Uw bestelling is af te halen op 
23 december van 10 tot 15 uur 
in wijkcentrum In De Boomtak, 
Boomstraat 81.

Ook dit jaar komen vijf kampi-
oenen tonproaten optreden in 
Wijkcentrum In De Boomtak. 
Op donderdag 14 november 
zullen zij hun kunsten vertonen. 
Het zijn allemaal tonproaters die 
vele kampioenschappen heb-
ben gewonnen, dus dat wordt 
gegarandeerd een boeiende en 
plezierige avond. De deelnemers 
zijn Cees Coolen, Rien van Ge-
nugten, Wichard de Benis, Peter 

Brabantse kampioenen tonproaten
in wijkcentrum In De Boomtak

Ritsema en Hans Verbaarschot.
Traditiegetrouw is het elk jaar 
weer snel uitverkocht. Zorg 
daarom dat je er op tijd bij bent 
met kaarten kopen. Entreekaar-
ten zijn te koop voor 7 euro aan 
de bar van In De Boomtak, tegen 
contante betaling. Het begint 
om 20.15 uur; de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Adres: Boom-
straat 81 Tilburg. Meer informa-
tie: 013 – 5430920.
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Het is al Pollet wat de rijksmonumentale klok slaat

Tussen de Noordstraat en de Stationsstraat staan een paar fraaie 
monumentale panden. Ze maken deel uit van de zogenaamde 
‘Pollethoek’, vernoemd naar de familie Pollet, handelaren in 
stoffen en kousen en fabrikanten van lakense stoffen, die aan het 
eind van de 19e eeuw en begin 20e eeuw prachtige panden hebben 
neergezet. Eerder heeft u in ‘De Noordhoek’ kunnen lezen over de 
rijksmonumenten Villa De Vier Jaargetijden in de Noordstraat en 
de villa’s Joseph en Desiré aan de Spoorlaan 436 en 438. Nu wil ik 
graag de aandacht vestigen op Villa Constance en Villa Guillaume 
op nummer 432 en 434.

Het pand waar nu het Natuurmu-
seum Brabant in gevestigd is, was 
van oorsprong gebouwd voor de 
Tilburgse wollenstoffenfabrikant 
Guillaume Joseph Desiré Pollet 
(1841–1896). Pollet was getrouwd 
met Constance de Horion de Cor-
by. Het echtpaar liet aan de huidige 
Spoorlaan vier villa’s bouwen, waar-
van de namen verwezen naar hun 
voornamen. Villa Guillaume is de 
oudste villa (1880) en bestond uit 
twee woonlagen. De eerste verdie-
ping werd bekroond door een ty-
mpaan met het wapen van Tilburg. 
Onder het tympaan de loggia, met 
een gietijzeren balustrade. De log-
gia is te bereiken via een dubbele 
deur met zij- en bovenlichten. De 

villa heeft een monumentaal trap-
penhuis met hardstenen steektrap-
pen rond een vierkante vide. De 
lambrisering bestaat uit tegels. In 
1904 is de villa door de gemeente 
aangekocht om er de eerste am-
bachtsschool in te vestigen. Aan 
de achterkant werden lokalen ge-
bouwd en de oorspronkelijke villa 
kreeg er een verdieping bij. In 1985 
is het pand in gebruik genomen 
door het Natuurhistorisch Muse-
um. In de daarnaast gelegen oude 
paardenstallen werd het Museum 
Scryption gevestigd, waarin een 
unieke verzameling typemachines 
was te zien, totdat het museum 
helaas werd opgeheven. Het pand 
heeft de status van rijksmonument 

gekregen omdat het van cultuurhis-
torisch belang werd gevonden. Het 
is een voorbeeld van de sociaal-eco-
nomische ontwikkeling vanwege de 
verbouwing van voormalige villa tot 
ambachtsschool om te voldoen aan 
de toenemende behoefte aan goed 
opgeleide ambachtslieden in de Til-
burgse industriestad.

Constance Rosalie Caroline 
Polletde Horion de Corby
Na het overlijden van Guillaume 
heeft zijn weduwe Constance in 
1902 opdracht gegeven Villa Con-
stance te bouwen. De Villa Constan-
ce heeft Art Nouveau kenmerken en 
is ontworpen door de Tilburgse ar-
chitect Jan van der Valk. Aan de ach-
terkant is een recente aanbouw ge-
zet. Deze villa heeft twee bouwlagen 
en een zolderverdieping. Opvallend 
is de verspringende voorgevelvlak-
ken, zowel in hoogte als in de diepte. 
Daarbij is de centrale vierkante to-
renachtige ingangspartij een belang-
rijk element. In de tweede bouwlaag 
heeft de toren een T-vormig venster. 
De toren wordt bekroond met vier 
hoekpilaren. Het linker naar voren 

springend deel van de voorgevel 
heeft onder de daklijst een rond-
omlopend veelkleurig Art Nouveau 
tegelmozaïek met de teksten “Villa 
Constance” en “Anno 1902”. Het 
balkon heeft eveneens een hekwerk 
in Art Nouveau. Ook dit pand heeft 
cultuurhistorisch waarde als voor-
beeld van een sociaal-economische 
ontwikkeling, namelijk de bouw van 
rijk gedetailleerde fabrikantenwo-
ningen binnen de zich verdichtende 
stedelijke bebouwing.

Maria Francisca Deliniana Pollet
Tenslotte, als we het hebben over 
de villa’s van de familie Pollet, dan 
moeten we om volledig te zijn ook 
het als landhuis gebouwde rijks-
monument ‘Hofstede de Blaak’ 
(1907) en het woonhuis aan de 
Noordstraat 79c achter de fabriek 
van Guillaume Pollet noemen. De 
Maria straat, zijstraat van de Nieuw-
landstraat, is genoemd naar zijn 
kleindochter Maria Pollet, die de 
gehele straat in haar bezit had.

 Wil Verheggen
 Chris Oomes 

Links Villa Constance nr. 432 en rechts Villa Guillaume nr. 434
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Ververij en wasserij De Regenboog was gedurende 95 jaar een 
markant bedrijf aan de Bredaseweg, pal naast de watertoren, het 
Missiehuis en de Kromhoutkazerne. De wasserij maakte textiel 
schoon, maar de grond vervuilde. Op dinsdag 2 juli 1996 werden 
de twee laatste onderdelen, een schoorsteen en de vierkante 
watertoren opgeblazen. Daarna kwam de sanering, verrezen op 
deze plek appartementen, wooneenheden en het Regenboogpark.

Josephus Janssen, toen nog 18 jaar, 
richtte in 1891 samen met Dani-
el Bierens een bedrijf op voor het 
verven van textiel: Ververij Janssen 
en Bierens. Dit werd ondersteund 
door financiële middelen van ka-
pitaalverschaffers Augustinus en 
Hendrikus Janssen, respectievelijk 
vader en oom. Na enkele jaren re-
aliseerde men de uitbreiding van 
de wasserij. In 1898 veranderde 
de naam daarom in het pakkende: 
Stoomververij en Chemische Was-
serij De Regenboog.

Voorspoed en crisis
Lang ging het de eigenaren voor 

de wind. Het bedrijf werd hofle-
verancier. De stoommachines in 
de gebouwen van de stomerij (ge-
bouwd 1918, architect Leo Goyae-
rts) werden groter en krachtiger. En 
er werden in hetzelfde jaar diverse 
winkels geopend. Eerst in Tilburg 
in de Nieuwlandstraat en Stations-
straat. In de jaren daarop nog eens 
vierentwintig winkels in diverse 
steden met onder andere filialen in 
Breda, Amsterdam en Den Haag. Bij 
het bedrijf werkte in deze hoogtij-
dagen 650 mensen en het beschik-
te over een wagenpark van vijftien 
vrachtwagens om de goederen van 
en naar de winkels te transporteren.

In de crisisjaren 30 volgde een om-
slagpunt en werd het personeels-
bestand kleiner. In 1940 bracht een 
reorganisatie het aantal werkne-
mers terug naar 400. Weer 20 jaar 
later (1961) werd De Regenboog 
onderdeel van het Palthe-concern 
uit Almelo. Leuk voor de werkgele-
genheid, maar De Regenboog was 
ook bron van ergernis en overlast 
voor de omwonenden. Het oude 
fabrieksconcept met stinkende 
schoorstenen paste niet meer in 
een woonwijk. Een bewonerscomi-
té presenteerde daarom in 1977 een 
manifest om de gemeente wakker 
te schudden.

Nieuwe branche
Aan de andere kant was verven en 
stomen van kleding hot geworden. 
Het hypermoderne bedrijf Palthe 
zag potentieel gewin in een nieuwe 
techniek die was ontwikkeld om 
stoffen waterdicht te maken. De 

stomerijbranche floreerde. In heel 
Nederland kwamen maar liefst 146 
Palthenette filialen. Maar medio 
1994 kwam de klad in deze bran-
che en de kwetsbare De Regenboog 
werd er ook slachtoffer van. Boven-
dien had de directie zich verkeken 
op de hoge kosten die gemaakt 
moesten worden om de vervuilde 
grond van het perceel te saneren. 
Het doek viel definitief in februari 
1996.

Bodemvervuiling en sloop
Al snel volgde de sloop, uitgevoerd 
door de firma's Van Hees Tilburg 
en Van Casteren B.V. Burgemeester 
Brokx liet zien dat hij ook hier goed 
op de ontstekingsknop van het dy-
namiet kon drukken. Het publiek 
kon de gebeurtenis meemaken op 
een speciaal hiervoor vrijgemaakte 
ruimte op het terrein. Toen kwam 
het probleem van de grondsanering. 
Vanaf 1891 heeft de vervuiling zich 

Groeten uit de wijk, vroeger en nu
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Een studio voor
grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

Elke 
opdracht,
dubbele aandacht

opgehoopt in grondwaterlagen, tot 
wel 40 meter diep. Afgraven was 
geen optie, dus werd er een inno-
vatief proces ontwikkeld. Een kleine 
installatie met persluchtinjectie en 
grondluchtextractie werd op een 
achterafplekje van het Regenboog-
park opgesteld en reinigde nog ja-
renlang, langzaam maar gestaag het 
vervuilde grondwater. De grond is 
inmiddels ‘schoon’ verklaard.

Regenboogpark
Op het braakliggende terrein van 
het fabriekscomplex verscheen de 
woonwijk Regenboogpark. Archi-
tecten Werkgroep (AW) en diverse 
kleinere architectenbureaus ont-
wierpen de woningen in dit gebied. 
In 2001 werden deze gerealiseerd. 
In 2002 werd het opvallende gele 
ijzeren hek geplaatst in het park-
gedeelte. Dit hek is afkomstig van 

een fabriek van Pieter van Dooren. 
Dat was een wollengarenspinnerij 
en lakenvollerij (1826) nabij de Hil-
varenbeekseweg. Op die plek werd 
later het Sint Elisabeth Ziekenhuis 
gebouwd.

Ansicht
Op de ansicht zie je de watertoren 
aan de Bredaseweg (nog met kan-
telen), maar ook de watertoren van 

De Regenboog, het vierkante ge-
bouw met de reclameletters erop. 
Rechts zie je nog net het officiers-
gebouw op het complex van de 
toenmalige Kromhoutkazerne, nu 
Kromhoutpark.

 +  Chris Oomes 
+ Regionaal Archief Tilburg 

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

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

Tom van Dijk

“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.”

Zoek de 10 verschillen

Het schonste 
stròtje van de 
Bomenbuurt
In ons vorige nummer kon 
je lezen dat de flatbewoners 
van de Pijnboomflat regel-
matig de handen uit de mou-
wen steken om de omgeving 
schoon te houden en veel 
sociale activiteiten met elkaar 
ondernemen. Dat dit onder-
werp leeft in de buurt bleek 
toen de redactie een mail ont-
ving van de Berkenflat waarin 
zij vertellen dat zij dit ook al 
bijna drie jaar met veel plezier 
doen. Goede zaak en hopelijk 
doet dit voorbeeld weer goed 
volgen! 
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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

Langs de route stond het dan 
ook rijen dik met mensen. Bevrij-
ding van de Duitse overheerser 
van WOII leeft bij jong en oud. 
Ze zwaaiden met Engelse en Ne-
derlandse vlaggetjes. De tour en 
taptoe op zondag was het hoog-
tepunt. Mede dankzij het zonni-
ge weer en zachte temperatuur.  

Voorafgaand aan die tour, en ook 
nadien reden de pantservoertui-

gen en ouderwetse motoren langs 
de Bredaseweg Tilburg in en uit. 
Zoals dat ook op de foto’s van 
oktober ‘44 te zien is. Nu, 75 jaar 
later, reden de Schotse militairen 
en veteranen weer langs de Wa-
tertoren en het Kromhoutpark, 
destijds strategische plekken voor 
de Duitsers.

 +  Chris Oomes 
  Han van de Berg 

Feest voor 75 jaar vrijheid 

Tilburg, BerkelEnschot en Udenhout vierden op 27 oktober dat ze 
75 jaar geleden werden bevrijd. Dat was toen een groot feest, en het 
heeft aan enthousiasme niet ingeboet. 
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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
10:30 - 13:00 Bestuursvergadering
13.00 - 15.00 Lunch (laatste maandag van de maand)

14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo (tweede maandag van de maand)

18.00 - 19.15 Dutch Celtic Dance Academy
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag
10.00 - 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
20.30 - 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
19.30 - 21.00 Japanse les
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)
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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


