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Betere tijden breken aan

We kunnen niet wachten om onze 
koffers te pakken. Kunnen we weer 
naar die fijne plek in Frankrijk, naar 

het heerlijke zonnige strand aan de 
Spaanse kust of cultuursnuiven in 
Italië? Lekker weg in eigen land, of 

nog beter in eigen stad kan in ieder 
geval wel: het campings eizoen is 
van start gegaan. Wij gingen pei-
len bij onze stadscamping. Heb-
ben we er weer zin in? Eigenlijk 
is dat natuurlijk een beetje een 
domme vraag om te stellen aan de  

campingbezoekers. Want weer of 
geen weer, Stadscamping 013 staat 
alweer vol. En zoals altijd met een 
bonte verzameling kampeerders.

  Lees verder op pagina 3

We zijn nog niet terug naar normaal, maar we kunnen steeds meer. 
Reikhalzend kijken we uit naar de nieuwe versoepelingen, vooral 
naar wat weer mogelijk is in de zomervakantie. 

Rob en Mandala bij hun zelfgebouwde caravan
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 23 juni naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Marieke ziet kunst in een krot
Marieke Vromans, inmiddels bekend kunstenaar uit onze wijk, heeft 
het weer voor elkaar. Op een verrassende manier transformeerde 
ze aan Noordhoekring 91 een vrijwel onbewoonbaar pand tot een 
tijdelijke expositieruimte: het Flexpohuis. 

Pal naast het Odulphuslyceum kon 
Marieke begin dit jaar anti-kraak 
een afgetrapt pand huren. Het lekte, 
was uitgewoond en stond al even 
op de nominatie voor sloop. Maar 
Marieke zag door haar oogharen de 
potentie van de krappe woning. In-
middels is het huis omgeturnd tot 
een tijdelijke etalage voor allerlei 
kunstvormen. 

Tijdens een korte rondleiding door 
het huis valt op dat veel kunstwer-
ken van Vromans inmiddels bekend 
zijn bij een breder publiek. Op de 
eerste verdieping vind je het beken-
de voetgangerslicht met kruiken-
zeiker, een foto van de gigantische 
rits in het Spoorpark en een repli-
ca van 'hier leg ik aan'. Dit laatste 
kunstwerk staat op ware grootte 

bij wooncomplex de Havenmeester 
aan de Piushaven. 
Met het Flexpohuis voegt Vromans 
een nieuw staaltje van 'stedelijke 
acupunctuur' toe aan haar oeuvre. 
Met deze zelfbedachte werkwijze 
wil ze op een natuurlijke manier in-
terventies plegen waarvan de stad 
als geheel beter wordt. 

Nieuwsgierig geworden? Bel ge-
rust aan op de Noordhoekring 91.  
In de volgende wijkkrant uitge-
breider aandacht voor Marieke 
 Vromans en haar werk. Meer info op  
www.mariekevromans.nl 

 Frank Vermeulen
 Jaap van den Dries

Marieke Vromans in het trappenhuis van het Flexpohuis. 

Expositie Flexpohuis
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fijn. Eric: “De bezorgers weten de 
camping ondertussen net zo goed 
te vinden als de kampeerders, het is 
komen en gaan. Je kunt hier ’s och-
tends heerlijk wandelen. Als het nog 
rustig genoeg is, zie je de konijnen 
wegspringen. Het samenspel met 
het Spoorpark is fantastisch voor 
gezinnen met kinderen. Vorig jaar 
hebben we hier de familiedag ge-
houden.”

Mandala (42) en Rob (51) staan 
met hun gezinnen op de camping. 
De drie zonen van rond de 10 jaar 
zijn nergens te bekennen. En dat 
is logisch, in het Spoorpark heb je 
er geen kind aan. De groep komt 
uit Oud-Noord en Berkel-Enschot. 
Heel dichtbij dus op het fietsje, be-
halve de caravan dan. Rob showt 
zijn zelfgemaakt mini-caravan die 
normaal achter zijn oldtimer Kever 
’73 hangt. Speciaal voor de over-
nachtingen tijdens de oldtimer-
dagen, uiteraard inclusief muziek-

Luuk (73) en Ria (70) komen van 
verder weg, uit Huizen in het Gooi. 
Zij hadden de overnachting van 
zoonlief gekregen. Maar ze kunnen 
niet objectief vertellen over hun er-
varing. Hun zoon is Eric Steur, een 
van de oprichters van de Stadscam-
ping. Zij vinden de camping dus ge-
wel-dig! Maar goed, dat vindt eigen-
lijk iedereen, dus toch een beetje 
objectief. Geheel vrijblijvend is het 
niet. Vader is handig en dat wordt 
uitgebuit. Hij maakt de houten 
keukens, tafels, vogelhuisjes en nog 
meer. “Ik ben altijd vrijwilliger ge-
weest, ik vind het mooi om het ini-
tiatief van mijn zoon te ondersteu-
nen. En gewoon lekker bezig zijn.”
Ze hebben in wagon De Salon 
overnacht. “Net iets luxer dan in 
een tent. Met een koelkastje, kof-
fiezetapparaat, een echt bed en 
de grootste campingwinkel om de 
hoek zijn we echt van alle gemak-
ken voorzien.” Ook de mogelijkheid 
om eten te laten bezorgen, is erg 

installatie. Maar nu slechts om de 
hoek op de Stadscamping. Waarom 
ze zo dichtbij op vakantie gaan? “Je 
hebt hier het vakantiegevoel van de 
Veluwe of Texel maar dan midden 
in onze eigen stad. Het is praktisch 
en zo kun je snel en spontaan een 
weekendje weg plannen met meer-
dere vrienden.” Mandala was er met 
de klassen van basisschool Tiliander 
al vaker geweest. Rob moet eerlijk 
bekennen dat dit de eerste keer is in 
het Spoorpark terwijl hij erg dicht-
bij woont. En hij is positief verrast: 
“We gaan dit veel vaker plannen, 
Spoorpark LIVE is al geboekt!”

Jeeke (71) en Peer (74) overnach-
ten soms op de camping, maar zijn 
meestal aanwezig als vrijwilliger. En 
al sinds 2016, vrijwilligers van het 
eerste uur. “We hebben meegedaan 
met de oprichting, de werkgroepen 
en later geholpen bij de aanleg, we 
bemannen soms de receptie, ma-
ken de wagons schoon en hebben 
net Peers Perkje onderhouden. Heel 
leuk om te doen.”
In het verleden hebben ze als vrij-
williger gewerkt op campings in 
Kroatië en Italië. Ze wonen aan de 
Hart van Brabantlaan en hebben 
daar hun balkon al volledig in het 
groen gezet. Dus de stap naar de 
Stadscamping was logisch en erg 
dichtbij. “We zijn hier bijna elke dag 
wel even. Vooral het lekker buiten 
bezig zijn, het ontmoeten van vele 
bekenden, de gezelligheid en de fes-
tivalletjes zijn erg leuk.”
De laatste groep bezoekers komt 
uit heel Nederland, en nog verder. 
Zo’n 15 tot 20 mensen uit Waalwijk, 

Meijel en Oldenzaal vieren dit lange 
Hemelvaartweekend een speciale 
familiereünie. Ze kennen elkaar van-
wege de adoptie van hun kinderen 
uit China ruim 18 jaar geleden. En 
elk jaar vieren ze hun ‘familieban-
den’ op een camping in Nederland. 
En dit keer in Tilburg. Helaas kun-
nen ze door coronabeperkingen 
niet zoveel doen als normaal. Maar 
ze genieten wel van de camping en 
het Spoorpark. Lekker compact en 
dicht bij het centrum, het is een 
perfecte uitvalsbasis. 
Ze zijn met de mountainbikes over 
het parcours van het Stadsbos ge-
weest, hebben gefietst door het 
buitengebied en gewandeld door 
de stad. De groep was aangenaam 
verrast door de stadscamping, in 
zo’n leuk park en dat midden in de 
stad. Voor herhaling vatbaar als er 
weer meer versoepelingen komen! 

 Laurens Elzinga, Fransje ter Doest
 Han van den Berg

Luuk en Ria 

Jeeke en Peer

Speciale 'familie' reünie

  Vervolg van pagina 1
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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

Uitvaar tbegele id ing

Harriet van der Vleuten

ook als 
u elders 

verzekerd 
bent

Iedere uitvaart bijzonder
www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48 
Henriette Ronnerstraat 19, 5038 KH Tilburg  
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De gezichten achter de vrijwilligers 

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief op allerlei terreinen. 
In het buurthuis, bij de wijkkrant, in het buurtpreventie-
team, de wijkraad, bij de organisatie van een activiteit. En dit 
is maar een greep uit de lijst. Belangeloos zetten zij zich in 
voor de wijk. Wie zijn dit zoal? In elk nummer laten we een 
vrijwilliger aan het woord komen. Deze keer maken we kennis 
met Anton Bergmans.

geweest is, om via de publiciteit als-
nog zaken voor de bewoners voor 
elkaar te krijgen.

Anton is nu, sinds 2012, voorzitter 
van de bewonerscommissie van De 
Grote Eik. Marjolein is daar pen-
ningmeester. De bewonerscommis-
sie organiseert allerlei activiteiten, 
waarbij de jaarlijkse feestmiddag en 
de nieuwjaarsborrel voor alle bewo-
ners de belangrijkste zaak is waar hij 
samen met de andere leden van de 
commissie mee bezig is. Door alle 
activiteiten is de onderlinge sfeer 
en de sociale controle veel beter 
geworden en hebben bewoners ook 
meer contact met elkaar. De Grote 
Eik is pas gerenoveerd en dat heeft 
meer dan een jaar geduurd. Tijdens 
de verbouwing zat hij samen met elf 
andere bewoners in een klankbord-
groep. Die heeft er voor gezorgd dat 

Anton Bergmans is een van de be-
woners van 'De Grote Eik', het ap-
partementencomplex aan de Hart 
van Brabantlaan. Hij is hier, samen 
met zijn vrouw Marjolein, komen 
wonen in 2006. Hij is geboren in Til-
burg in de wijk Het Goirke en gaat 
dit jaar met pensioen. Hij werkt nu 
nog vijf dagen in de week als facili-
tair medewerker bij een vleesver-
werkingsbedrijf. Ondanks het feit 
dat hij nog fulltime werkt, maakt 
Anton veel tijd vrij voor zijn werk 

als vrijwilliger. Voordat hij in de wijk 
kwam wonen zat hij als vrijwilliger 
in de cliëntenraad van St. Jozefzorg 
in Fatima. Hij had daar veel contact 
met bewoners en heeft daar, samen 
met anderen, voor veel verande-
ringen gezorgd. Vaak hadden die 
te maken met het welzijn van de 
bewoners in het verzorgingstehuis. 
Hij stapte als het nodig was naar 
de directie en heeft daar ook een 
keer Hans Smolders bij ingescha-
keld, met wie hij toen samen op tv 

het hele proces voor de bewoners 
op een goede manier is verlopen. 
Anton heeft destijds ook geregeld 
dat de materialen die nodig waren 
voor de verbouwing op het Van 
Beurdenterrein konden staan, waar-
mee veel ongemak tijdens de ver-
bouwing voorkomen kon worden.

Met enige trots vertelt Anton dat 
hij tijdens de verbouwing voor 
alle bewoners voor een cadeautje 
met Sinterklaas heeft gezorgd. Al 
het oud ijzer dat uit het gebouw 
kwam en alle oude potten en pan-
nen, (omdat van gas naar elektra 
is overgestapt), zijn ingezameld en 
verkocht. Van dat geld hebben alle 
bewoners gebak en bonbons gekre-
gen en Anton is het zelf bij iedereen 
langs gaan brengen! “Ik ben maar 
een schakeltje,“ zegt hij, “het mooi-
ste compliment zit in de waardering 
die ik van bewoners krijg.”

Het doel van zijn werk in De Grote 
Eik is mensen zoveel mogelijk met 
elkaar in contact brengen en con-
tacten tussen mensen versterken. 
Hij ziet veel eenzaamheid en noemt 
hierbij ook de belangrijke rol die 
Rien van Breda als ouderenwerker 
hierin verricht. Als hij eind van dit 
jaar met pensioen gaat zal zijn werk 
als vrijwilliger in De Grote Eik en 
misschien ook in de wijk, zeker een 
grotere plek krijgen in zijn dagelijks 
leven, omdat hij graag iets wil bete-
kenen en zich wil inzetten voor de 
mensen en de omgeving waar hij 
woont.

 Clemens Audenaerd
 Han van den Berg

Anton Bergmans zoekt de verbinding

Het alternatief voor de sportschool

Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

binnenkort ook in de Spoorzone

• Begeleiding op maat

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328  |  5038 GH Tilburg  |  www.totaal-vitaal.nl
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glasvezelglasvezel
Tilburg krijgt

kpnnetwerk.nl

Drie redenen om JA te zeggen tegen glasvezel:

• De werkzaamheden die nodig zijn om jouw woning aan te sluiten zijn kosteloos;
• Je bent niet verplicht een glasvezelabonnement te nemen zodra de aansluiting is geïnstalleerd;
• Glasvezel biedt de snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit die Nederland in de toekomst nodig heeft.

Alleen met jouw toestemming kunnen we jouw woning aansluiten.
Geef toestemming op kpnnetwerk.nl/zelf-regelen



Nummer 4 2021 |  7

Het oorspronkelijke plan is aan-
gepast, er komen minder kinde-
ren: 24 in de groep 0-4 jaar, en 41 
bij de BSO. Naar aanleiding van 
deze aanpassing is eind februari 
een uitgebreide en breed gedra-
gen notitie door de buurt, Stich-
ting Kloostertuin en de wijkraad 
opgesteld. Op 9 maart werd deze 
notitie besproken met wethouder 
de Vries. Als bijdrage aan de om-
gevingsdialoog is de buurtnotitie 

De verharde stad heeft ook steeds 
meer problemen met waterover-
last. Afgelopen zomer dobberden 
de kinderen in Tilburg door de 
straten. Geinig en natuurlijk ver-
koelend. Maar ook vervelend en 
kostbaar. Omdat het water niet de 
grond in gaat, hebben we vreemd 
genoeg ook last van verdroging. 
Ook de luchtkwaliteit in Tilburg 
is niet best. RIVM meet in Tilburg 
meer stikstof en fijnstof dan ge-
middeld in Nederland. Lucht dat je 
ongeveer 20.000 keer per dag naar 
binnen ademt met gezondheids-
problemen als gevolg.

Groen kan helpen. Het zorgt voor 
schaduw, houdt water langer vast 
en verbetert de lucht. Groen is 

goed voor de biodiversiteit en 
onze eigen gezondheid. Eigenlijk is 
groen gewoon geweldig! Maar we 
hebben er heel weinig van. Deloitte 
berekende dat in Nederland onge-
veer 36% van de tuinen groen is. In 
Tilburg is dit 19% en in onze buurt 
slecht 4%. En dus moeten we aan 
de slag. Ongeveer 40% van Tilburg 
bestaat uit particuliere tuinen. En 
juist voor onze tuinen is er de wed-
strijd NK Tegelwippen. Het idee 
is simpel: tegels eruit, groen erin 
en dan het liefst wat meer dan in  
Breda. Op het moment dat dit arti-
kel geschreven wordt, heeft Tilburg 
wel een achterstand. Wij op plek 22, 
zij op plek 10. Er valt dus wat goed te  
maken!

Dus vergroen je tuin en vul 
de meters in op de website: 
www.nk-tegelwippen.nl. 

Om elkaar te inspireren zetten wij 
de mooiste tegelwipfoto’s in de  
komende wijkkranten. 

+   Laurens Elzinga

ook naar de participanten van het 
IKC en naar Xpect Primair gestuurd. 

Binnen de ringbanen
Xpect Primair is de grootste koepel 
van basisscholen. Ook De Elzen valt 
daaronder. Tijdens de vergadering 
van 20 april van de buurt, de part-
ners van het IKC en Xpect Primair, 
kwam al brainstormend de vraag 
naar voren hoe de toekomst wordt 
gezien van basisscholen binnen de 

ringbanen. Er zijn plannen om bin-
nen de ringbanen extra woningen 
te bouwen voor 25.000 inwoners. 
Wat betekent dat voor de scholen 
binnen dat gebied en voor De Elzen 
in het bijzonder? In het verleden 
heeft de gemeente Tilburg beslo-
ten om in het centrum geen nieuwe 
scholen te huisvesten, maar deze zo 
nodig aan de rand van het centrum 
te plannen. Xpect Primair is wel in 
overleg met gemeente over een 
huisvestingsplan, maar hierover is 
nog geen duidelijkheid.

Nog geen reactie
Tijdens de vergadering werden 
nogmaals de buurtbezwaren toege-
licht. Er werd nog de suggestie ge-
daan om het aantal kinderen in de 
IKC-plannen in het complex van De 
Elzen niet te laten toenemen, wat 

zou betekenen dat het aantal kin-
deren tussen 0-4 jaar in mindering 
gebracht zou worden op het aantal 
kinderen van 4 jaar en ouder. De af-
spraak is gemaakt dat Xpect Primair 
met een voorstel zal komen, als re-
actie op de bijeenkomst. Hun visie 
is nog steeds om een IKC neer te 
zetten, mét respect voor de buurt. 
Er zal worden gekeken hoe dit ge-
zamenlijk gerealiseerd kan worden. 
Nu, ruim een maand later is van het 
IKC nog niets vernomen en is bij het 
ter perse gaan van deze wijkkrant 
van Xpect Primair nog geen reactie 
binnen. Overigens is van gemeente-
lijke zijde meegedeeld dat de buurt-
notitie wordt meegenomen in de 
voorbereiding van de nota voor het 
college.

 Wil Verheggen

Zoals eerder in ‘De Noordhoek' is vermeld bestaan er plannen om 
van De Elzen een Integraal Kind Centrum te maken. Dat betekent 
een uitbreiding van het aantal kinderen. Al bij het bekend worden 
van de IKC-plannen waren er direct bezwaren van de buurt, 
Stichting Kloostertuin en de Wijkraad. De Elzen is met zijn 640 
leerlingen al te groot voor onze dichtbebouwde buurt met smalle 
straten, met als gevolg geluidshinder, verkeersonveiligheid tijdens 
brengen en halen van kinderen, en verzanding van de Kloostertuin 
door te intensief gebruik.

Tot en met september zijn Tilburg en Breda verwikkeld in een 
heuse NK tegelwippen. De wedstrijd is bedoeld om bewoners aan te 
sporen om tegels uit de tuin te halen en meer groen aan te planten. 
En dat is nodig! Tilburg is een van de heetste steden. Veel steen, 
weinig groen. In 2018 was Tilburg zelfs de heetste stad van Europa. 
De grijze, verharde omgeving functioneert als een oven. Op warme 
dagen kan het hier 5 graden warmer zijn dan in het buitengebied.

Proces van lange adem

Tegelwippen voor het groene doel

Stenen eruit

Groen erin

Meedoen? Mail je foto’s naar de redactie  
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
 of nodig ons uit voor een fotoshoot! 
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R A A M V E R H A L E N
Geen bordje of bel verraadt de aanwezigheid van Antiquariaat De 
Rijzende Zon in de Poststraat. Alleen de etalage laat zien dat hier 
iets bijzonders zit. Als de hoge blauwe deur open is, en dat is vaak, 
gewoon even voelen aan de deurklink, mag je binnenstappen om 
rond te neuzen in de collectie prachtige oude atlassen, boeken 
en prenten. Mensen met interesse worden allervriendelijkst ont-
vangen door de oude man, zoals antiquaar Thomas Leeuwenberg  
zichzelf noemt op zijn website.

Wat maakt een boekenwinkel nou 
eigenlijk antiquarisch? Wikipedia 
zegt er dit over: 'Een antiquariaat is 
een winkel waar oude boeken, kaar-
ten en prenten worden verkocht. 
De eigenaar wordt antiquaar ge-
noemd, niet te verwarren met een 
antiquair.' Volgens Thomas is anti-
quarisch een rekbaar begrip, er zijn 
ook moderne antiquariaten zoals 
het Boekenschop, maar dat wordt 

eerder een tweedehandsboeken-
winkel genoemd.

“Voor mij moet een boek zeker 
twee generaties oud zijn en/of niet 
in een gewone boekenwinkel ver-
krijgbaar. Mijn jongste boek is maar 
zo’n 10 - 20 jaar oud, maar dat boek 
heeft historische waarde, het gaat 
over het verloop van de Tweede 
Wereldoorlog in Brabant.” 

Ook zijn etalage geeft hij graag his-
torische waarde mee met een ac-
tuele aanleiding, rond 4 en 5 mei 
liggen er vlaggen en oorlogsboeken 
in en als er een grote aardbeving is 
geweest liggen er boeken en teke-
ningen over dat onderwerp. Hij wis-
selt regelmatig de inhoud.

Al 49 jaar is Thomas antiquaar en 
al die tijd heeft hij zijn winkel ge-
had in de Poststraat 8. Alles staat 
tot de nok toe vol, zelfs in de tuin is 
een hoge aanbouw verrezen als on-
derdeel van de winkel. Thomas en 
zoon Daniël hebben beneden nog 
net ruimte genoeg voor een kleine 
keuken, verder leven ze boven de 
winkel. Die liefde voor boeken blijkt 
met de paplepel ingegeven. “Ik ben 
in het vak geboren, in een huis vol 
met boeken, een hobby van zowel 
mijn vader als mijn moeder. Ook 
Daniël was al met boeken bezig 

toen hij twee jaar oud was, plaatjes 
kijken.”

De naam “De Rijzende Zon” heeft 
hij gekozen door de vele reizen naar 
het Verre Oosten. Veel boeken, 
prenten en atlassen komen daarom 
van boekenmarkten, particulieren 
en andere antiquariaten uit het 
Oosten, maar ook bijvoorbeeld uit 
Scandinavië, waar hij later veel naar 
toe reisde. “Vroeger moest ik huilen 
als er een boek wegging, maar nu 
zijn mijn tranen opgedroogd, het 
went”, zegt Thomas met een inne-
mende glimlach.

Nu is hij langzamerhand aan het 
leegverkopen. Het is nog steeds erg 
leuk, maar de jaren gaan tellen. De 
verkoop is sowieso al grotendeels 
online, al 22 jaar, bijna dagelijks 
verstuurt hij boeken over de we-
reld. En hij is altijd van de partij op 
'Boeken rond het Paleis’, de jaarlijk-
se boekenmarkt in het centrum van 
Tilburg. Bang voor de opkomst van 
e-books is hij niet, mensen willen 
de beleving van een fysiek boek be-
houden, zeker van oude boeken.

Dus wil je eens een prachtige atlas 
van acht kilo met een prachtige dik-
ke leren kaft bewonderen, of zoek 
je een oude prent voor een cadeau, 
stap gerust binnen als de deurklink 
meegeeft. Het is absoluut de moei-
te waard. Als de deur dicht is kun je 
via de website een bericht sturen of 
bellen voor een afspraak: rijzende-
zon@hotmail.com of 013-5802170.

 Fransje ter Doest
 Jaap van den Dries

Thomas Leeuwenberg voor De Rijzende Zon

Bomvol boeken

Heb je of zie je een bijzonder raam in de wijk, stuur dan 
een mail naar: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.
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Zoals in het vorige nummer van “De Noordhoek” werd vermeld, 
vinden we in de Telefoonstraat relatief veel gemeentelijke 
monumenten. Deze keer wil ik je meenemen naar nummer 22, het 
pand dat nog niet zo lang geleden onderdak gaf aan de klassieke 
cd-winkel Adagio. In 1903 bouwde Antonius Roothaert er zijn 
nieuwe biljartfabriek de “Stoombiljart- en meubelfabriek A.P.C. 
Roothaert” en in 1906 liet hij er een woonhuis op nummer 18 en 
20 naast bouwen.

ring aan de biljartfabriek. 
Tussen nummer 20 en 22 geeft een 
getoogde poort toegang tot de 
voormalige fabriek. Bij de basis van 
de pilasters aan weerszijden zien we 
drie biljartballen. Aan de linkerkant 
daar direct boven een gevelsteen 
die herinnert aan de eerstesteenleg-
ging door zijn zoon Henri Roothae-
rt. De kozijnen links en rechts op 
de begane grond zijn weer terugge-
bracht in de oorspronkelijke staat. 
Daarboven zien we over de gehele 
breedte een witte band, met twee 
decoratieve koppen waartussen on-
getwijfeld vroeger de naam Root-
haert heeft gestaan, met daaronder 
de toegang naar de toonzaal. Het 
pand is nadat Adagio is vertrokken 
opgedeeld in twee woningen. De 
fabriek is nu een appartementen-
complex.

Antonius P.C. Roothaert, geboren 
in Bergen op Zoom, kwam in 1886 
naar Tilburg. Hij begon in 1887 
met de productie van meubels, en 
spoedig daarna biljarttafels. Zijn be-
roemde biljarten waren niet alleen 
functioneel, maar ook bijzonder de-
coratief. Onder de sierlijsten werd 
door houtsnijders uit Mechelen (B) 
mannen- en leeuwenkoppen gesne-
den. Tot 1992 werden naar schat-
ting tienduizend Roothaertbiljarten 
geproduceeerd. Per jaar zo’n 400 
stuks. Aan de diverse modellen gaf 
hij de namen van zijn kinderen.

Op nummer 22
De liefde voor houtsnijwerk is ook 
te zien bij de voor Tilburg unieke 
dakgootsteunen, iedere gootsteun 
heeft een gestoken kop. Aan de 
voorgevel zien we nog een herinne-

Op nummer 18 en 20
Telefoonstraat 18 en 20 zijn ge-
bouwd onder architectuur van 
Jos Donders. De voorgevel is, zoals 
meer panden van Donders in deze 
straat, uitgevoerd met rode ver-
blendstenen. Een verblendsteen is 
een soort baksteen met scherpe 
randen en perforaties binnenin. De 
kleur is meestal geel of helderrood. 
Onder de daklijst zien we uitvoeri-
ge decoraties tussen de boogfriesen 
van verblend- en hardstenen. De ge-
vel heeft zestien ten dele diamant-
vormige hardstenen decoraties. 
Voor de twee centrale ramen staat 
een siersmeedijzeren balustrade. 
De voordeur links geeft toegang tot 
het bovenhuis, de voordeur rechts 
tot het benedenhuis. Momenteel 
wonen er studenten.

Het gezin Roothaert woonde op 
nummer 22. Vermeldenswaard 
is nog dat de tweede zoon van  
Antonius P.C., Anton Roothaert, de 
bekende schrijver is van de trilogie 
Doctor Vlimmen.

+   Wil Verheggen
  Jaap van den Dries

Telefoonstraat 22Telefoonstraat 18 en 20

Unieke dakgootsteunen

Voormalige toonzaal biljarttafels
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Beroemde zonen uit de wijk
Dr. Karel Allard Frederik Deelen

In het vorige nummer is in de rubriek 'Raamverhalen' aandacht 
besteed aan het pand aan de Fabrieksstraat 22. Nu is daar Boil-
rs Hub gevestigd, een broedplaats voor onder andere gym, mind 
en soul. Daarvoor zat daar het roemruchte muziekcafé De Spoel.  
Het gebouw is ontworpen door Jos Donders, de architect die veel 
heeft bijgedragen aan de architectuur van de woningbouw in het 
Tilburg van het eerste kwart van de vorige eeuw.

trische Behandeling zou vestigen. In 
de medische wereld was Deelen een 
belangrijk figuur. Hij is geboren in 
1862 te Druten en overleed in Til-
burg op 80-jarige leeftijd op 11 april 
1943. Zijn artsexamen deed hij in 
1886 en promoveerde een jaar later 
op het proefschrift “Over lichen ru-
ber planus”, een ontstekingsreactie 
van de huid en de slijmvliezen. Zo-
wel mannen als vrouwen kunnen 
deze ziekte krijgen, meestal om-
streeks middelbare leeftijd. Lichen 
planus is niet besmettelijk en niet 
erfelijk. Een oorzaak is er tot op he-
den nog niet voor gevonden.

Na zijn examen volgde hij een vol-
ledige cursus voor röntgenologie in 
Duitsland. Eenmaal gepromoveerd
vestigde hij zich in Tilburg om een 
gecombineerde praktijk als huis-

arts en chirurg te beginnen. Op 14 
december 1887 werd hij door de 
gemeenteraad benoemd tot Heel- 
en Verloskundige voor de Armen-
praktijk in het zuidelijk gedeelte 
van de stad. Deelen was in Tilburg 
een van de eersten die zich op de 
chirurgie toelegde. Hij opereerde 
in het voormalige ziekenhuis aan 
de Locht (Gasthuisstraat) samen 
met de chirurg dr. J.E. Passtoors. 
Tot eind jaren dertig is hij huisarts 
gebleven. Hij heeft ook veel gedaan 
voor de röntgenologie in Tilburg 

en was een van de medeoprichters 
van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Electrotherapie en Radiologie. 
Zijn oud-assistent W. van Wijk be-
gon naast de röntgenpraktijk van 
Deelen het Instituut voor Physische 
Ziektebehandeling, de fysiothera-
pie. Deelen heeft bestuurlijk in het 
medisch wereldje veel betekend.

 Wil Verheggen
 Jan van Eijck & Collectie Museum 

De Doornboom, Hilvarenbeek"

Operatiekamer

Dr. Deelen 

Maar het heeft een zeer interessan-
te voorgeschiedenis. Jos Donders 
kreeg de opdracht van ene doctor 
K.A.F. Deelen, die op deze plek zijn 
Instituut voor Mechanische en Elec-

 Lida Bos
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Dubbele aandacht 
als het aan ons ligt.

�  013 470 03 55

� studio@karelenlinda.nl

Veemarktstraat 34 

5038 CV Tilburg

Ontwerpstudio Karel & Linda

�  @karelenlinda

Studio voor grafisch ontwerp

www.karelenlinda.nl

Nieuwe omgevingsmanager in de Noordhoek
'Een omgevingsmanager kan het verschil maken voor de wijk en de 
directe leefomgeving van de bewoners. Door in verbinding te staan 
met bewoners en ondernemers, collega’s en partners in de wijken, 
zorgt de omgevingsmanager dat de gemeente een betrouwbare 
overheid is en bevordert dat mensen gezond en gelukkig in hun 
straat of buurt kunnen wonen.' Deze tekst uit een vacature van 
de gemeente Tilburg maakt duidelijk wat er onder andere van een 
omgevingsmanager mag worden verwacht. 

Het is tijd om nader kennis te ma-
ken met Marc van Akkeren, de 
nieuwe omgevingsmanager van de 
Noordhoek. Hij is al een paar maan-
den geleden begonnen en geeft ant-
woord op de volgende vragen:

Kun je wat wat over je 
achtergrond vertellen?
“Ik ben voor mijn studie naar Til-
burg gekomen. En na wat omzwer-
vingen al weer vijf jaar hier terug. 
Qua studie en werk heb ik altijd 
een brede interesse gehad. Ik heb 
bouwkunde gestudeerd en socio-
logie, als projectleider in de bouw 
gewerkt, maar ook bij Humanitas. 
Ik werk nu al tien jaar bij de ge-
meente Tilburg als omgevingsma-
nager. Het mooie van dit werk als 
omgevingsmanager is dat alle on-
derwerpen langskomen. Elke dag, 
elk uur is anders. Ik vind het verder 
een voorrecht om te mogen wer-
ken aan mij eigen stad.“

Hoe zou je je profiel als gemeente-
ambtenaar willen omschrijven?
“Tot voor kort was mijn werkge-
bied de dorpen Udenhout en Ber-
kel-Enschot, al het buitengebied 
daar omheen, de Piushaven en de 
wijken Hoogvenne en Armhoefse 

Akkers. Ik heb nu Berkel-Enschot 
‘ingeruild’ voor de Noordhoek. Ik 
werk bij Team Wijken van de ge-
meente. We hebben daar per ge-
bied twee functies: wijkregisseurs 
en omgevingsmanagers. In Noord-
hoek werk ik samen met Robert 
Hornickx. Wijkregisseurs houden 
zich vooral bezig met het beheer 
van de wijk. Niet de dagelijkse 
dingen (dat loopt bijvoorbeeld via 
aannemers), maar vooral dingen 
waar meerdere disciplines vanuit 
gemeente en/of partners aan sa-
men moeten werken. Omgevings-
managers zijn wat meer met de 
langere termijn bezig, zowel qua 
ontwikkelingen in de wijk als in het 
beleid van de gemeente.“

Hoe ben je begonnen 
in je nieuwe wijk ?
“Ik heb natuurlijk een overdracht 
gehad van mijn voorganger Ber-
ry Simons. Verder begon ik met 
kennismaken met mensen van de 
wijkraad en In De Boomtak en heb 
ik ook al door de wijk gewandeld 
met de sociaal werker Rien van 
Breda. Normaal zou ik graag in 
de zaal gaan zitten bij informatie-
bijeenkomsten. Hopelijk kan dat 
over een paar maanden weer.”

Wat zijn je plannen en doelstel-
lingen, wat is je opdracht qua 
beleid in deze wijk?
"Mijn opdracht is: verbind men-
sen in de wijk die iets willen met 
de mensen in het gemeentehuis 
die daar bij kunnen helpen en ver-
bind collega’s met een opdracht in 
de wijk met mensen in de wijk die 
hén kunnen helpen. En verder na-
tuurlijk om samen met de actieve 
bewoners een stip op de horizon 
te zetten: waar willen we naartoe, 
waar willen bewoners en gemeen-
te samen aan werken.”

Hoe kunnen bewoners jou 
bereiken, wat kunnen ze 
verwachten van jou?
“Uiteindelijk werk ik vooral sa-
men met organisaties in de wijk. 
Meldingen (via Fixi) komen soms 
bij Robert terecht, maar eigenlijk 
nooit bij mij. Als mensen bij mij te-
recht komen kunnen ze verwach-
ten dat ik -als ik het antwoord op 

een vraag weet- eerlijk antwoord 
geef en als ik het niet weet, dat ik 
erachter kom.”

We wensen Marc tot slot veel suc-
ces en een goede samenwerking 
toe in de Noordhoek.

 Clemens Audenaerd

Marc van Akkeren

Zoekt u? 
 
• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of computerhulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 
 
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 

Zoekt u? 

• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of computerhulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 
Personeel 

Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN of 
COMPUTER hulp of BIJLES voor uw 
kind? Studenten uit uw wijk helpen 
graag. Uurtarief slechts € 13,90. 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp /bel 06 1482 6000 Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

Afmeting 60 x 49 

Zoekt u? 
• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of PC-hulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 
• Uitlaathulp hond 

Whatsapp/bel 06 1482 6000 
 

 

Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 
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Uit Geerts 
receptenboek

COLUMN THEO VAN IERSEL

ET BÈLS LIJNTJE
Agge nie öt Tilburg komt òf hier öt de buurt èn ge hètter op en 
aander menier nòg nôot van geheurd, dan zudde meschient bè 
oewèège kunne dènke: wès dè naa wir? Zu dè enen Bèlzen honderiem 
zèèn òf en stuk touw wè op en speesiejaole Bèlze menier gevlogte is? 
Isset wè öt de tèkstielfebrieke van vruuger òf zugget wè te maoke 
hèbbe meej dè spul, dè sommegte jong van teegesworreg kôope om 
te kunne snèùve?

Blèèf mar raoje. Èn akkoe dan vertèl wèt wèl is, dan dènkte meschient: 
nèè dè hak naa nôot gedòcht. Dus om en kòrt verhaol lang te maoke, 
zakket mar gaa zègge. Tis nie meer as ene pad vur fietsers oover den 
dèèk waor vruuger de rils laage vur et spoor van Tilburg vieja Baol nòr 
Turnhout in den Bèls.

Vruuger, zon honderdfèfteg jaor geleeje, vonnezet nôodeg dègge vanöt 
Tilburg meej et spoor nòr Turnhout kos koome. Dè zo veul rapper 
gaon as meej pèèrd èn kèèr òf meej de irste ootoos, dieter toen ok al 
begosse te rije. De dörpkes dieter tusse laage zon dan van zon spoor ok 
kunne proffeteere. Mar ze hanner meer van verwòcht dan dèt gewòrre 
waar. In 1900 hèbbezer nòg en zijlijntje nòr Gôol òngeplèkt. Mar ok dè 
liep nie zo asse gedòcht han. Dörum hèbbe de Dötsers dieje aftak nòr 
Gôol in de Twidde Wèèreldôològ aafgebrooke. (Zonzet èèzer nôodeg 
gehad hèbbe?). Èn vantevurre wierener al gin meense mir meej et spoor 
vervoerd, allêeneg nòg mar spul vur alle meugeleken handel. Èn ok 
dè blêef nie lôope, dus hèbbe ze hil et spoorverkeer in 1973 stilgeleej. 
Mar jè, der laag wèl rils. Toen heej de Stg. Stoomtrein Tilburg-Turnhout 
vanaaf 1974 geperbeerd om er meej den Baolboemel en atraksie van te 
maoke vur de toeriste. Mar nèt as al et aander tevurre is ok dè, nò en jaor 
òf aacht, opgehaawe umdèt nie rèndaobel waar.

Goeje raod waar toen duur. Den êen òf den aandere is toen meej et 
iedeej gekoome ommer mar en fietspad van te maoke. Èn dè sloeg aon. 
In 1989 zènzer meej begonne. Rils wèghaole, den dèèk gladstrèèke èn 
dan enen hôop tèèr derooverheene. Èn vanaaf dieje tèèd kunde vanöt 
Tilburg op oe fietske nòr Baol, òf nòg vèdders deur nòr Turnhout, om 
daor ene lèkkere dubbele te gaon vatte. Mar nie teveul netuurlek, want 
aanders moete lôopend trug èn dan doeder verrèkkes lang oover. 

Agge nò et fietse wir trug zèèt èn ge wilt de vòllegende dag nòg en 
èndje gòn waandele, lopt dan et Spoorpark es in. Meej dègge daor binne 
komt ziede dè schôon kunstwèèrek staon van Marieke Vromans, de 
Rits. Daormeej lòt ze oe trugdènke òn de tèèd vant Bèls Lijntje. Op die 
plèk daor kwaame vruuger de spoorlijne vanöt Berdao èn vanöt Baol bè 
mekaare. Daor liepe die spoore as ene rits in mekaare, om dan as êen 
spoor langs et stesjon van Tilburg dur te gaon nòr Ènthoove èn Den 
Bosch. 

Ik hoop dègger wè wèèzer van gewòrre zèèt èn dègge naa in ieders geval 
wit wèt Bèls Lijntje is. 

Houdoe war,
Teejooke

RAAPSTEELTJES
Eigenlijk lust ik ze wel rauw, als stamp met aardappelpuree. Raapsteeltjes, ook wel 
bladmoes of keeltjes genoemd, is het frisgroene, knapperige loof van meiknolletjes. We 
zijn dus nog net op tijd om deze recepten eens te proberen, want je kunt met keeltjes 
nog zoveel meer:

Raapstelensoep met ei

Ingrediënten:
8 bosjes raapstelen/keeltjes
2 middelgrote eieren
3 bosuitjes
2 iets kruimige aardappelen (middelgroot)
25 gram roomboter
2 tabletten tuinkruidenbouillon
staafmixer
beetje peper naar smaak
toast en boter naar wens

Bereiding:
• Kook de eieren in 7 minuten net hard.
• Snij de bosuitjes in ringetjes.
• Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes van 1 cm.
• Verhit de boter in een soeppan en bak de bosui en aardappel 2 min. op middelhoog vuur.
•  Voeg 1 liter water en de bouillontabletten toe, breng aan de kook en laat op laag vuur  

10 minuten koken.
• Laat de eieren schrikken onder koud stromend water, pel en snijd in plakjes.
• Houd een paar blaadjes raapstelen achter voor de garnering en snijd de rest grof.
• Voeg de gesneden raapstelen toe aan de soep en kook nog 3 min. mee.
• Neem de soep van het vuur en pureer met de staafmixer glad.
• Breng eventueel op smaak met een beetje peper.
•  Schep de soep in diepe borden en garneer met de plakjes ei en de achtergehouden 

raapstelen.
• Lekker met toast en boter.

Salad

Ingrediënten:
1 sinaasappel, de partjes in stukken gesneden
1 bosje raapstelen/keeltjes, fijngesneden
5 blokjes feta, verkruimeld
peper en zout
1 kiwi
1/2 teentje knoflook, geperst
1/2 eetlepel witte wijnazijn
1 eetlepel olijfolie

Bereiding:
•  Maak eerst de dressing: maal met de blender de kiwi en knoflook fijn en  

meng met de azijn en olijfolie.
• Meng de sinaasappel, raapsteeltjes en feta door elkaar in een kom.
• Giet de kiwidressing over de salade. 

Eet smakelijk!
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Spoorpark klaar voor de zomer

KVW de Noordhoek gaat weer van start 

Er is afgelopen maand groot onderhoud gepleegd op diverse ele-
menten in het Spoorpark, zoals de picknicktafels. Deze zijn flink 
geschuurd en opnieuw in de olie gezet.

Omdat we de tafels ook graag net-
jes willen houden voor toekomstig 
gebruik, is de vraag voortaan geen 
barbecues meer OP de tafels te 
plaatsen. Kom je met een barbe-
cue naar het park zet die dan op de 
grond, maar zorg ervoor dat ook 
het gras geen schade ondervindt. 
Gooi de hete kolen niet direct in 
een afvalbak, maar blus ze eerst met 
water. Zodra er nieuwe versoepelin-
gen zijn van de coronamaatregelen 
zullen we opnieuw overwegen de 
openingstijden van het park aan te 
passen. Hou dus de site en de so-
cials in de gaten!

Splinternieuw popfestival
Tilburg is een jaarlijks terugkerend 
festival rijker dat plaats gaat vinden 
in het Spoorpark: het popfestival 
Spoorpark LIVE. Het vindt plaats op 
zaterdag 14 augustus en zondag 15 
augustus. Een tweedaags bijzonder 
en uniek zomers feest in het groene 
hart van de stad met een indruk-
wekkend programma, op slechts 
tien minuten lopen van het station. 
Het is the place to be om op een 
ontspannen en inspirerende plek 
de zomer vieren. Op zondag 15 au-
gustus is het terrein voor iedereen 
gratis toegankelijk van 11.00 - 17.00 
uur. Dan wordt het tweejarig be-
staan van het Spoorpark gevierd 
met optredens van lokale bands 
en welbekende acts. Bij de park-

partners zijn er leuke activiteiten.  
Plezier, sport en spel in overvloed!
 
Laat nu de zomer maar komen
We kijken voorzichtig positief voor-
uit naar de komende zomer. In juni 
komen eredivisie-teams van de na-
tionale Beachvolleybalcompetitie 
naar de velden van Beach Tilburg in 
het Spoorpark. In juli staat Festival 
TREK op het programma. In augus-
tus vindt het grootste beachhand-
bal-evenement plaats met deelne-
mende teams uit de hele wereld. 
Voorafgaand aan het LIVE festival is 
er de traditionele Eindejaarscantus 
van Band with Benefits. In het laat-
ste weekend van augustus komen 
bierliefhebbers aan hun gerief op 
het MOUT Bierfestival. Het Spoor-
park is hiervoor natuurlijk een heer-
lijke plek!

Word Vriend Van
Meer dan welk ander park in de 
stad is het Spoorpark van ons alle-
maal. En we ervaren dat steeds
meer bezoekers enthousiast zijn en 
het Spoorpark niet meer kunnen 
missen. Vind jij dat ook? Haak
dan aan, doe mee en omarm het 
park. Dat kan, door ons ook financi-
eel te steunen: adopteer een
stuk park via vrienden.spoorparktil-
burg.nl.

Oproep vrijwilligers
Het Spoorpark is ook doorlopend 
op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die minimaal 2 uur per-
week tijd willen vrijmaken om te 
komen helpen in het Spoorpark.  
 
Heb je een vraag of wil je je
aanmelden: stuur dan een mailtje 
naar vrijwilligers@spoorparktilburg.
nl en bekijk spoorparktilburg.nl/va-
catures.

 Anja Eijkemans
 Spoorpark

Kijk voor meer info en 
prijzen van de tickets:
• spoorparklive.nl
• festival-trek.nl
• moutbierfestival.nl

Nieuwe openingstijden:
Spoorpark:  8:00-20:00
T-Huis:  10:00-20:00
Kempentoren:  8:00-19:30

Ad van Dijk en Paul van Hal flink aan het werk aan de picknicktafels

De voorbereidingen voor Kin-
dervakantiewerk 2021 zijn al-
weer in volle gang! Na een jaar 
van afwezigheid maken we ons 
op voor alweer het 38ste jaar. 
Het belooft weer een mooie 
week te worden. De KVW-week 
is van maandag 23 t/m vrijdag 
27 augustus. 

De inschrijving is digitaal. Om 
alles zo eerlijk mogelijk te laten 
verlopen, hebben we ervoor ge-
kozen om de inschrijving weer 
door middel van een loting te 
doen. De inschrijving voor deze 
(digitale) loting is geopend van 
5 juli t/m 11 juli. Dit is later 
dan je van ons gewend bent. 
Om in verband met de maat-
regelen van het RIVM zo goed 
mogelijk up-to-date te zijn (en 
niet onverhoopt kinderen uit 
te loten die later met nieu-
we maatregelen mee konden 
doen) hebben we hiervoor ge-
kozen. In de week van 12 juli 

zullen wij, willekeurig natuur-
lijk, de kinderen inloten. De 
loting wordt altijd gedaan per 
gezin, zodat alle kinderen uit 
één gezin mee kunnen doen. 
Let op! Er mag per formulier 
voor de loting maar 1 gezin in-
geschreven worden. Je kunt dus 
niet voor meerdere gezinnen 
inschrijven.
 
Je kunt inschrijven voor de 
loting via de website van KVW 
de Noordhoek 
(www.kvwdenoordhoek.nl).
Op deze site vind je dan de link 
waarmee je je kunt aanmelden 
voor de loting. Op het formu-
lier van de loting zal de verdere 
informatie komen te staan. Het 
inschrijfgeld bedraagt dit jaar 
€30,-.

    Met vriendelijke groet,
    Bestuur Kindervakantiewerk 
    de Noordhoek

Op zoek naar nieuwe leiding
Om zoveel mogelijk kinderen een plaatsje te 
kunnen bieden zijn we op zoek naar nieuwe 
(hulp)leiding. Wil jij of ken je iemand die zich 
wel zou willen aanmelden uit de wijk Noord-
hoek/Centrum stuur dan een mailtje naar 
kindervakantiewerkdenoordhoek@gmail.com 
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BoerenkoolTongschar & zalm

Edwin&MarinaBestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954  

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout

Kipsaté Rundersukade

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. 
U proeft dat er met zorg voor u is 
gekookt. Probeer het nu zelf! Rundersukade

3 maaltijden
voor maar

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00

 Thuiszorg 
 Het Laar
Het Laar zet zich in om u het leven te 
laten leiden zoals u dat wenst. 
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten 
en drinken of bijvoorbeeld kunst en 
cultuur, samen met Het Laar blijft u 
langer zelfstandig. 
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook 
thuiszorg en dagbesteding biedt?

 Kijk op de nieuwe website   

 www.hetlaar.nl

Voor meer informatie, kijk op de nieuwe website 
www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700
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Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand (onder voorbehoud)

Contact buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com

Wijkcentrum In De Boomtak 

Reserveringen:  office@deboomtak.nl
Openingstijden:  raadpleeg 013 - 5430920
Dagelijkse activiteiten:  Prikpost Diagnovum en Kinderdagverblijf De Kleine Boom

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

Maandag t/m vrijdag: 
Kinderdagverblijf De Kleine Boom
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum

Maandag t/m donderdag: 
10.00 - 17.00 Karin Schell, op afspraak
 (06 - 42148875 Medische pedicure)

Maandag en woensdag: 
10.30 - 12.00 Koffie-uurtje
 (vooraf aanmelden)

ContourdeTwern 
10.00 - 17.00 Rien van Breda (06 - 42428199 of 

 rienvanbreda@contourdetwern.nl)

Nieuws uit het wijkcentrum
Geleidelijk krabbelen we op uit de coronacrisis en kunnen we ons 
weer wat vrijer bewegen. Dat geldt ook voor wijkcentrum In De 
Boomtak. Vanaf 28 april mochten we ’s middags weer gasten ont-
vangen op het terras. Het goede nieuws is nu dat het terras iets 
langer open mag.

Op 19 mei is stap 2 van het stap-
penplan van de overheid ingegaan. 
Het terras mag nu de hele dag open 
zijn. Je bent, bij goed weer, welkom 
voor een kopje koffie of een drankje 
tussen negen uur ’s ochtends en vijf 
à zes uur ’s middags. Het is volgens 
de regels toegestaan het terras open 
te houden tot acht uur ’s avonds. 
Maar dat doen we alleen bij vol-
doende belangstelling.

Strikte regels
Er gelden wel strikte regels voor het 
terrasbezoek: Registreren, handen 
ontsmetten, anderhalve meter af-
stand, op een stoel blijven zitten. Je 
wordt aan je tafeltje bediend. Als je 
naar binnen wilt om af te rekenen of 
om naar de wc te gaan, dan 

draag je een mondkapje. Volg de 
aanwijzingen van de dienstdoende 
vrijwilligers op, en blijf thuis bij ge-
zondheidsklachten.

De bar is nog gesloten
Afgezien van het terras is het hore-
cadeel van het wijkcentrum nog ge-
sloten. Vrije inloop is nog niet toe-
gestaan en er mogen binnen geen 
consumpties worden verstrekt. 
Uitzondering op deze regel vormen 
de besloten koffie-uurtjes voor be-
paalde kwetsbare groepen. Binnen-
sporten is, onder strikte voorwaar-
den, weer toegestaan. Voor In De 
Boomtak betekent dit dat er weer 
van het biljart gebruik gemaakt kan 
worden, maar slechts door twee 
personen tegelijk. Publiek is daarbij 

niet toegestaan. Reserveren vooraf 
is verplicht en natuurlijk gelden alle 
corona-basisregels.

Biljart
Om zoveel mogelijk biljartliefheb-
bers gelegenheid te bieden, is een 
intekenlijst aangelegd waarop twee-
tallen een uur kunnen reserveren. 
Bel hiervoor naar In De Boomtak, 
013 – 5430920. Biljarters zijn wel-
kom gedurende alle openingsuren 
van het wijkcentrum. Dat is in prin-
cipe van maandag tot en met vrij-
dag van negen tot zes. Biljarten in de 
vroege avonduren of op zaterdag-
ochtend alleen in overleg. Ook voor 
deze bezoekers geldt dat consump-
ties binnen niet zijn toegestaan. Een 
meegebracht flesje water mag wel, 
of een drankje op het terras.

Zalen reserveren
Het is in deze fase beperkt mogelijk 
om een zaal te reserveren voor een 
besloten activiteit. Groepslessen, 

zoals yoga- of schilderles, zijn voor 
volwassenen helaas nog niet toege-
staan. Er geldt een maximum van 
30 personen per zaal. Wil je een zaal 
huren? Bel of mail dan naar In De 
Boomtak om de mogelijkheden te 
bespreken. E-mail: 
info@deboomtak.nl  

Stap 3
De huidige maatregelen gel-
den vooralsnog tot zater-
dag 5 juni, of zoveel eerder 
of later als door de overheid 
wordt voorgeschreven. Ho-
pelijk kan dan ook de bin-
nenhoreca weer open. En 
kunnen we ons gaan voor-
bereiden op een nieuwe 
fase met meer ruimte voor 
gezellige activiteiten. Laten 
we er samen een mooie zo-
mer van maken!

 Francis Huisman
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Spoorlaan 400  |  5038 CG Tilburg  |  013-5 400 700  |  info@naber.nl  |  www.naber.nl

Van Naber Garantiemakelaars 
mag je meer verwachten

Bel 013-5400700 of mail naar info@naber.nl voor een vrijblijvende  afspraak!

Ook snel en gegarandeerd  
uw woning verkopen?
Jouw makelaar in Tilburg, dat is Naber Garantiemakelaars. 

Ben je op zoek naar een makelaar in Tilburg om jouw  

woning te verkopen? Of wil je juist een woning gaan kopen  

en ben je daarom op zoek naar een makelaar in Tilburg?  

Bij Naber Garantiemakelaars in Tilburg helpen wij je graag. 

I.v.m. corona toch liever een afspraak op afstand? 

Ook online staan we u graag te woord!

Professor Cobbenhagenlaan 464
Verkocht binnen 1 week!  

Meer dan 100 bezichtigingsaanvragen!

ve
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ht


