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Wandelen door de wijk 
met een missie

Verderop in deze krant, op pagina 
11, kun je lezen over het Muse-
um van Vergeten, bij Cultuur BSO 
Monopole. Een heel bescheiden 

museum, dat waarschijnlijk niet 
veel mensen kennen. Maar met 
een mooie gedachte. Inspelen op 
de gebeurtenissen en wat dat met 

ons doet. Dat gaat niet alleen over 
dingen die we hebben laten liggen, 
maar over dingen die we even niet 
meer deden, zoals knuffelen, sa-
men dansen. En dat we vergeten 
zijn hoe dat is. Maar binnenkort 
kan dat allemaal weer. En dat zal 
ook heel onwennig zijn, misschien 
zijn we het zelfs al óntwend en is 

het al bijna ons nieuwe normaal 
geworden. Want doe je het wel of 
niet? Handen schudden, drie zoe-
nen op de wang of een dikke knuf-
fel? Gelukkig gaan we daar nu weer 
helemaal zelf over en komt daar 
geen coronacheck-app aan te pas!
 

  Chris Oomes

De zomervakantie is weer voorbij. Tijd om vol goede moed aan het 
nieuwe schooljaar te beginnen. Met lege schriften en vol plannen. 
En weer terug naar het oude normaal. Maar weten we eigenlijk nog 
wel wat dat is? 

De 'Waslijn van vergeten' verwelkomt de kinderen van Cultuur BSO Monopole in de Langestraat. 

Vreugdesprong naar een nieuw begin
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 13 oktober naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

De kans is levensgroot dat het Boekenschop verdwijnt uit onze wijk. 
Onlangs kregen de vrijwilligers van de tweedehandsboekenwinkel 
aan de Bredaseweg te horen dat het pand in de verkoop gaat. 
Daarom is de huur per eind december opgezegd.  

Het Boekenschop is op zoek naar nieuwe locatie

'Zuur en vervelend voor ons', 
noemt oprichter José van Lieshout 
de aankondiging van de huurop-
zegging . 'We moeten in december 
leeg zijn. En dat is juist onze beste 
maand qua omzet.' Maar enig be-
grip heeft ze er ook wel voor. De 
eigenaar loopt tegen zijn pensioen 
aan en een pand als dit levert als 
woning goed geld op. 
José is al bijna een decennium het 
boegbeeld van de goededoelen-
organisatie. Mensen kunnen hun 
overtollige boeken schenken aan 
het Boekenschop. Voor een vrien-
delijke prijs verkopen José en de 
vele andere vrijwilligers de boeken 
weer door. De opbrengst gaat naar 
vele honderden goede doelen in 
Tilburg en omgeving. Het prikbord 
bij de ingang van de winkel getuigt 
van de dankbaarheid van de ont-
vangers. 

De donaties belanden bij een bre-
de waaier aan goede doelen. Op 
de site www.boekenschop.nl zijn 
liefst 7 pagina's gevuld. Van science- 
café, zitvolleybalvereniging, de 
Zonnebloem tot zangkoor. En van 
bewonerscommissie, voedselbank 
tot boekpublicatie. Mede hierom 
werd het Boekenschop in 2016 
uitgeroepen tot Tilburgse vrijwil-
ligersorganisatie van het jaar. En 
José ontving dit jaar nog een ko-
ninklijke onderscheiding tijdens de 
lintjesregen. 
Ook voor boekenliefhebbers in 
Midden-Brabant is het Boeken-
schop inmiddels een begrip. Het 
assortiment is opvallend actueel 
en door de jaren heen is de win-
kel steeds overzichtelijker en pro-
fessioneler geworden. 'Financieel 
draaien we gewoon goed, dankzij 
al onze vrijwilligers, de kopers en 

natuurlijk de mensen die ons over-
laden met boeken.' Van Lieshout is 
inmiddels druk op zoek naar een 
vergelijkbare locatie. De wensen 
zijn overzichtelijk: 'Enigszins cen-
traal gelegen en goed toegankelijk. 
Niet in een hal op een industrie-
terrein als het kan.' Zij heeft de 
gemeente benaderd, maar daar 
wordt ze verwezen naar commer-
ciële makelaars.   
De tijd begint nu te dringen, want 
het verhuizen van een volledige 

boekenwinkel inclusief inventaris 
doe je niet zomaar op een regen-
achtige namiddag. 'We hebben 
een paar locaties aangeboden ge-
kregen, maar we hebben nog geen 
knoop doorgehakt.' In de tussen-
tijd houdt het Boekenschop zich 
aanbevolen voor serieuze alterna-
tieven.  

  Frank Vermeulen
  Han van den Berg

Het vertrouwde gezicht van het Boekenschop aan de Bredaseweg.

WORD BEZORGER
Neem een wijkkrantenwijk

- Goed verdienen
- 8 x per jaar
- In de wijk Noordhoek of Centrum-West
- Bezorgen kan van ma t/m za
- Minimum leeftijd 13 jaar

WEES ER SNEL BIJ!
Mail naar c.audenaerd@kpnmail.nl
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We spreken af eerst door de wijk 
te lopen. Bij toeval komen we in de 
Laagstraat een gesloopte fiets te-
gen die half in de bosjes is gegooid. 
We maken er een melding van in 
de app van Fixi met daarbij een 
foto. Dan kunnen de mensen van 
de gemeente deze na het week-
end ophalen. Vervolgens zien we 
in de Wilgenstraat een bestelbus 
met openstaande deuren en een 
huis met de voordeur open. We 
vermoeden dat er een verhuizing 
aan de gang is. We zien niemand, 
in de gang hangen wel jassen aan 
de kapstok. Van de gemeente heb-
ben we kartonnen voetstappen 
meegekregen om die hier achter 
te laten. Voor iemand met slechte 
bedoelingen is het makkelijk om 
een jas met sleutels mee te nemen 
of om iets uit de open bestelbus te 
stelen. Waar we iets later toch met 
de bewoonster van het pand over 
praten. Zij dankt ons, ze was zich 
niet bewust van het risico. 

Daarna slaan we af door de Mei-
doornstraat naar het Lindeplein. 
Dat is onlangs opgeknapt, enkele 
ouders zitten op een bankje te pra-
ten terwijl de kinderen zich prima 
vermaken met de speeltoestellen. 
Door de Zilverlindestraat lopen 
we richting Bredaseweg. Door de 
politie zijn we erop gewezen dat 
daar af en toe klanten van de kof-
fieshop rondhangen waarvan be-
woners overlast ervaren. Dat is nu 
niet het geval.  

Door de Eikstraat lopen we weer 
onze wijk in, we zetten een om-
gevallen fiets weer overeind tegen 
een lantaarnpaal, het is anders een 
obstakel voor voetgangers op het 
trottoir. We gaan rechtsaf de Beu-
kenstraat in, die ziet er op zater-
dagmiddag rustig uit. Totdat we bij 
de kledingcontainer en glasbak ko-
men. Bij de glasbak heeft iemand 
getracht flessen erin te werpen.  

Wandelen door de wijk met een missie
Op een zaterdagmiddag heb ik afgesproken om met een collega 
van de Noordhoek buurtpreventie een ronde te lopen door de wijk. 
Het is prachtig weer. Mijn dikke jas laat ik thuis en kies een T-shirt 
met reflecterende strepen en de opdruk ‘buurtpreventie’. Zo ben 
ik herkenbaar als we mensen aangespreken. Mijn maatje staat al in 
eenzelfde outfit te wachten bij zijn huis. 

Enkele flessen hebben hun doel 
gemist en liggen in scherven op de 
grond. Geen plezierige zaak voor 
de voetgangers en de fietsers. Nog-
maals een melding in Fixi. Daarna 
gaan we naar het Spoorpark. Een 
park voor iedereen behalve voor 
fietsers en voor honden. Voor de 
honden is een apart hoekje inge-
ruimd waar zij wel terecht kunnen. 
We kijken eerst bij de skatebaan. 
Hier is het druk met jongeren die 
behendig met skateboards en 
fietsjes het parcours afleggen. We 
verzoeken wel een groepje om hun 
gettoblaster iets zachter te zetten 
om overlast naar anderen te ver-
minderen. Langs het T-Huis en het 
grote speelveld lopen we naar de 
hoofduitgang. Bij de fonteintjes 
komen we nog een persoon tegen 
die het bord ‘niet fietsen’ gemist 
heeft. We houden hem even staan-
de en verzoeken we om wandelend 
met de fiets verder te gaan. Het is 
geen probleem, hij had het bord 
niet gezien. Langs de ijscoman bij 
de ingang van het park steken we 
de Hart van Brabantlaan weer over 
en gaan de St Ceciliastraat in en 
nemen we na een uurtje afscheid 
van elkaar.  

Zo kan een wandeling eruitzien 
door de wijk. Op dit moment zijn 
we een team van 10 actieve leden. 
Om wat vaker te kunnen lopen 
en zichtbaar en bereikbaar te zijn 
voor de bewoners van de Noord-
hoek zijn we op zoek naar nieuwe 
collega’s. Het kost niets, is altijd ge-
zellig en wordt zeer gewaardeerd 
door de buurtbewoners en de 
gemeente Tilburg. De gemeente 
zorgt er ook samen met de wijk-
agenten voor dat we de juiste ma-
terialen krijgen en ondersteuning 
waar nodig.

Kortom, wie wandelt er graag 
heerlijk een uurtje per dag of per 
week met een collega en wil iets 

voor de wijk en haar bewoners 
betekenen? Stuur een mailtje naar 
noordhoekpreventie@gmail.com. 

Wij gaan graag met je in gesprek! 

+   Alex Beekmans

Buurtpreventiemedewerkers Petra en Henk tijdens hun wandeling.
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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  

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

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
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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. Deze keer maken we kennis met 
Mark van de Pol.

en bestaat de groep vrijwilligers die 
meehelpt wel uit 80 mensen, dus 
het dubbele van dit jaar. Ook het 
programma ziet er anders uit. Deze 
keer geen uitstapjes naar De Efte-
ling. De meeste activiteiten vinden 
nu plaats in en rond het Odulphus 
Lyceum aan de Noordhoekring.

Op mijn vraag waarom de kin-
dervakantieweek 'werk' wordt ge-
noemd, halen we bestuurslid Hans-
je van Welbergen bij het gesprek. 
Volgens haar is die term afkomstig 
van het gegeven dat de week oor-
spronkelijk ook als doel had om de 
kinderen in de laatste week van de 
vakantie alvast weer in het ritme 
te brengen van de schooltijden en 
aan de vaste tijden van de school 
te laten wennen. De week is met al-
lerlei activiteiten gevuld en er moet 
ook gewerkt worden, bijvoorbeeld 
samen pannenkoeken bakken. Het 
Kindervakantiewerk wordt in alle 
wijken in Tilburg georganiseerd en 
gesubsidieerd door de gemeente. In 
de Noordhoek leveren ook enkele 
sponsors een financiële bijdrage. 
Ouders betalen gemiddeld 30 euro 
per kind voor deelname.

Het begeleiden van de kinderen is 
niet het enige dat hij als vrijwilliger 
tijdens deze week doet. “Het is ook 
opruimen, schoonmaken, voor eten 
en drinken zorgen.” Volgens Mark is 
het een hele intensieve week. Na 

Mark van de Pol is een van de 40 
vrijwilligers van Kindervakantie-
werk de Noordhoek. Vijf dagen lang 
begeleiden ze samen 120 kinderen, 
die opgedeeld worden in drie leef-
tijdscategorieën van kleuters (4 t/m 
6), jongeren (7 t/m 9) en ouderen 

(10 t/m12 jaar). Vorig jaar is de 
week vanwege corona niet door-
gegaan en ook dit jaar zijn er nog 
beperkingen. De belangstelling is 
duidelijk minder dan andere jaren. 
Volgens Mark zijn er normaal on-
geveer 260 kinderen die meedoen 

Mark van de Pol geniet van het Kindervakantiewerk.

Het alternatief voor de sportschool

Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

we zitten ook in de Spoorzone

• Begeleiding op maat

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

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

Ken je iemand uit de wijk (Noordhoek- Centrum/West) die zich  
als vrijwilliger inzet? Laat het weten, dan neem ik contact op  

voor een gesprek! Mail naar: c.audenaerd@kpnmail.nl.

zo’n week is hij vermoeider dan na 
een week werken als schadebehan-
delaar bij een verzekeraar, zijn nor-
male werk. Hij doet dit vrijwilligers-
werk al voor de 13e keer en heeft 
al die keren samen met drie andere 
vrijwilligers, een groep van 9 of 10, 
soms 15 kleuters. Hij vindt het een 
heerlijke leeftijd, terwijl veel andere 
vrijwilligers deze leeftijdsgroep juist 
moeilijk vinden. “Ze hebben meer 
sturing nodig, maar ze luisteren 
allemaal, sommige pas de tweede 
keer, haha.“ De kinderen in deze 
leeftijdsgroep moeten wel zindelijk 
zijn.

Er wordt ook gewerkt met een pro-
tocol hoe te handelen in bepaal-
de situaties. In de dertien jaar dat 
Mark dit werk doet is er nog nooit 
een kind “kwijt” geraakt, mede 
dankzij de vele vrijwilligers/bege-
leiders per groep. De kinderen die 
deelnemen hebben tegenwoordig 
een heel gevarieerde achtergrond. 
Van oudsher kwamen de deelne-
mende kinderen volgens Mark 
vooral uit gezinnen die geen geld 
hadden voor een leuke vakantie. 
Hij wil tot slot benadrukken dat het 
vijf dagen van 9.00 uur tot 16.00 uur 
weliswaar hard aanpoten is, maar 
dat je ook heel veel terugkrijgt van 
het werken met de kinderen.

 Clemens Audenaerd
 Jaap van den Dries
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In de vorige editie stonden drie tuinen als inspiratie voor de 
wedstrijd NK Tegelwippen. Een heuse derby tussen Tilburg en 
Breda. Het mocht niet baten, we zijn zwaar afgedroogd. Tilburg 
bleef steken op plek 25, Breda haalde de top tien met een knappe 
achtste plaats. Helaas geen kampioenschap voor Tilburg voor dit 
jaar. Wel gingen we weer langs drie groene tuinen als inspiratie 
voor volgend jaar.

Nog meer groene oases in Bomenbuurt

Helse tuin aan de Elzenstraat
Zoals bij Inge Hartlief en Onno 
Wubbels, al 40 jaar wonend aan 
de Elzenstraat. Toen ze er kwamen 
wonen, stond de tuin vol onkruid. 
Zo’n 240 vierkante meter aan ze-
venblad, ook wel tuinmansverdriet 
genoemd omdat de plant zich on-
der de grond snel verspreidt en bo-
ven de grond makkelijk afbreekt. 
“Daar zijn we toen wel even mee 
bezig geweest. Afgraven, afgraven 

en weer afgraven. Hoewel dat ook 
wel weer goed uitkwam. We heb-
ben gelijk drie vijvertjes aangelegd. 
Daar zitten nu veel salamanders 
in.” Naast deze kleine amfibische 
draakjes heeft de tuin nog meer 
duivelse trekjes. Er staan een paar 
planten met duistere namen. In 
het oog springt een felgekleurde 
drakenwortel. “Die bloeit mooi 
maar de bloem, een drakentong, 
stinkt wel. De stank dient om vlie-

gen aan te trekken.” Verder staat er 
een duivelswandelstok, een plant 
met stekels op de stam en de bla-
deren. De duivelswandelstok is een 
echte bijenmagneet, het gezoem 
is indrukwekkend. Ten slotte zet 
de Crocosmia ‘Lucifer’ de tuin in 
vuur en vlam met grote felle rode 
bloemen.

Ze hebben ook een moestuin 
aangelegd met onder andere  
frambozen, appels, aardbeien, rode 
en blauwe bessen, boontjes, cour-
gettes en komkommers. Veel voor 
de vogels, de rest voor in de salade 
en in potjes. “We harken niet alles 
aan, we willen een groene, levende 
tuin. Als er iets nieuws de kop op 
steekt, kijken we het eerst even 

aan. De natuur kan erg verrassend 
zijn.” De tuin is een rustplek voor 
Inge en Onno. “We zitten hier ’s 
avonds als in het bos, maar dan in 
hartje Tilburg. Het is gewoon een 
leuke bezigheid het tuinieren, de 
plantjes zien groeien en alle beest-
jes die er omheen vliegen.”

Al 65 jaar groene vingers
Martin Hamers (93) heeft al heel 
wat groen in zijn vingers gehad. 
Vroeger is het zijn vak geweest. Hij 
was 20 jaar lang privéchauffeur en 
tuinman van de familie Diepen. 
Eerst aan de Korvelseweg en later 
aan de Delmerweg. Daar onder-
hield hij ongeveer 40 hectare bos. 
Ook heeft hij lang een moestuin 
gehad. En hij is al 62 jaar lid van de 

Het paradijs van Inge en Onno.
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Dahliavereniging. 
Nu heeft hij een kleurrijke bloe-
mentuin aan de Meidoornstraat. 
Een stuk kleiner dan voorheen. 
Maar wel minstens zo kleurrijk. 
“Het houdt me lekker bezig. Ik ga 
elke lente met mijn dochter Marjo 
naar kwekerij Van Dommelen in 
Esbeek. Daar laden we de auto vol 
met nieuwe bloemen. Ik hou voor-
al van kleurrijke planten die bijen 
en vlinders aantrekken.”

Bijna elke dag gaan de bloempot-
ten van de muur af en worden ze 
ondergedompeld in de regenton. 
Als het te hard gaat regenen, wor-
den de planten beschermd door 
een parasol. Ook heeft meneer Ha-
mers een vogelbad, vogelhokjes, 
pinda’s en een insectenhotel. Elk 
jaar heeft hij bezoek van koolme-
zen. Het geeft leven en reuring aan 
de tuin. 

Heb je ook een groene tuin en wil je anderen inspireren?  
Mail wijkkrantdenoordhoek@gmail.com of nodig ons uit  

voor een fotoshoot! 

Achtertuin van schonste 
stròtje 2015 
Een bezoek aan het oude school-
klooster aan de Dionysiusstraat is 
alleen maar feest. Een prachtige 
straat, gebouw en tuinen. Vol met 
geschiedenis en verhalen. De hui-
dige bewoners volgden kunstenaar 
Marc Mulders op als trotste eige-
naren. Daarvoor was het meer dan 
een eeuw een schoolgebouw. Maar 
nu komen we alleen voor de tuinen. 

Bewoonster Marjanne woont, sa-
men met Wil, in een van de drie 
appartementen. Vanuit het raam 
is prachtig uitzicht over de tuinen, 
de StadsHeer en de al veelbespro-
ken en beschreven Ursulinenkapel. 
De indeling van de tuin is jaren 
onveranderd gebleven. Alleen een 
nieuwe haag Portugese laurieren 
deelt de tuin op in drieën. Zo heb-
ben de bewoners een grote tuin en 

toch wat privacy. De tuin wordt 
nog groter als je de naastgelegen 
Kloostertuin erbij optelt. Er staat 
van alles. Sierappels, leeuwenbek, 
rozemarijn, munt, tijm, peterselie 
en dragon. Een groene oase, een 
rustig hofje waar je snel vergeet 
dat je midden in de grote stad 
bent. Marjanne geniet vooral van 
de seizoenen, het constant ver-
anderen van de tuin. En dan met 
name de lente als het leven uit de 

grond springt. “De afgelopen jaren 
hadden we zelfs een egeltje, dat is 
wel speciaal in de binnenstad. He-
laas heb ik hem dit jaar nog niet 
gezien.” In 2015 won Dionysius-
straat al de prijs Schonste stròtje 
van Tilburg. De geveltuintjes sieren 
de straat nog steeds. Maar de ach-
tertuinen zijn minstens zo mooi! 

+   Laurens Elzinga

Marjanne en Wil in hun mooi, rustig hofje.

Martin Hamers in zijn bloemige oase.
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Vertel het verhaal van je leven
Des te ouder je wordt, des te rijker je kunt worden aan ervaringen 
en mooie herinneringen, maar ook rijker aan rimpels. Want hoe rijk 
je leven ook is, we krijgen allemaal wel te maken met verlies. Als 
"wijkprofessional" probeert Kees de Rooij in contact te komen met 
ouderen die over dit thema verhalen willen uitwisselen.

Kees de Rooij is werkzaam vanuit 
een organisatie die “Toegang Til-
burg“ heet. Vanuit deze organi-
satie is een multidisciplinair team 
van twaalf collega’s, onder verant-
woordelijkheid van de gemeente 
Tilburg, actief in diverse wijken, 
vooral in Tilburg Noord. In zijn 

werk spreekt Kees veel mensen die 
met verlies te maken krijgen: ver-
lies van je partner of iemand an-
ders uit je naaste omgeving, verlies 
van werk, verlies van inkomen etc. 
In 2016 is hij begonnen met een 
seniorengroepje dat eens in de drie 
weken bij elkaar kwam en waar 

verhalen en ervaringen rondom dit 
thema met elkaar gedeeld werden.
Nadat Kees in contact kwam met 
Rien van Breda, ouderenadviseur 
in onze wijk, kwam hij op het idee 
om ook in de Noordhoek te star-
ten met een seniorengroepje. Een 
gespreksgroep voor ouderen met 
als thema het “levensverhaal”, om 
met elkaar verhalen uit te wisselen 
over het leven. Vooral voor oude-
ren die weliswaar voor een groot 
gedeelte het leven achter de rug 
hebben, maar herinneringen en 

ervaringen graag met andere gene-
ratiegenoten willen delen.

Bedoeling is om in eerste instantie 
te bekijken of er ook daadwerke-
lijk behoefte is in de wijk om deel 
te nemen aan zo’n gespreksgroep. 
Mensen die zich hiervoor willen 
aanmelden kunnen dat doen bij 
Rien van Breda, bereikbaar via 
wijkcentrum In De Boomtak of 
rienvanbreda@contourdetwern.nl.
  

 Clemens Audenaerd

“Over 8 maanden ga ik met pensi-
oen. Dat mag ook wel ook, ik werk 
al 50 jaar. Maar toch is het gek om 
straks te stoppen. Ik sta nog vol-
op in het leven. Misschien omdat 
ik zoveel jonge vrienden heb. We 
gaan uit eten, stappen, dat houdt 
me jong.

Waarom ik meedoe?
Mijn dochter is overleden en mijn 

“Ik gun iederéén een mooi leven. Daarom doe ik mee”
Wilma (65) is een échte Tilburgse. Ze woont in Noordhoek en 
heeft een aantal zonnepanelen gereserveerd bij Energiefabriek 
Kempenbaan. Die komen op de geluidswal tussen het ETZ 
Ziekenhuis en het Van der Valkhotel in Tilburg. In 2022 begint de 
aanleg, naar verwachting. In totaal komen er 4500 zonnepanelen, 
een aantal is nog beschikbaar. Wilma vertelt waarom ze meedoet.

man is overleden. Dus ik heb een 
aardig rugzakje. Maar toen mijn 
dochter geboren werd, hoopte ik 
uit het diepst van mijn hart, dat zij 
zo’n leven zou kunnen leiden zo-
als ik. En nu hoop ik het voor jou, 
en voor je kinderen en iedereens 
kinderen en dáár de kinderen van, 
dat die ook nog een heel fijn leven 
hebben op deze aardkloot. Mooier 
kan ik het niet zeggen. En ik hoop 

dat-ie binnenkomt, bij iedereen.
Maar genoeg ellende, ik ben niet 
zielig. Ik heb naast pech ook veel 
geluk gehad. Fijne mensen in mijn 
omgeving, ik heb veel van de we-
reld gezien en ik kan weer naar 
Willem II. Ja, ik heb een seizoen-
kaart, dus als het even kan zit ik op 
de tribune. Dat is rijkdom, toch, zo 
genieten van het leven? Dat geluk 
gun ik anderen ook.

Betrekkelijk
We kijken altijd wel naar wat iets 
kost, maar wat levert het met ’n 
allen op? Misschien is dat wel veel 
belangrijker. We hebben maar één 
aardkloot. Dus ben daar zuinig op, 

en dóé daar iets mee. Gelukkig zijn 
er steeds meer mensen die dat in 
de gaten krijgen. Zeker na coro-
na zijn er volgens mij steeds meer 
mensen die denken: wat is het alle-
maal maar betrekkelijk.

Alleskunner?
Als ik met pensioen ben, dan ga 
ik een wijncursus volgen. Ik word 
sommelier. Of ik ga Grieks leren, of 
Spaans. Ach ja, ik zie het wel. Haha, 
schrijf dit maar op: Ik kan alles, 
sprak zij met gepaste arrogantie.”

 Jeske Paalvast
 Tommy de Lange

Energiefabriek Kempenbaan is de naam 
van het toekomstige Tilburgs zonnepark 
dat komt op de geluidswal tussen het  
Van der Valkhotel Tilburg en het ETZ  
Ziekenhuis. Met 4.500 zonnepanelen 
wordt hier straks energie opgewekt  
voor zo’n 500 huishoudens in delen  
van Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en  
Moergestel. Het is een initiatief van  
Energiefabriek013.  
 
Meedoen kan vanaf € 100,- en levert 
zo’n 5,5% rendement op. Woon je in  
het postcodegebied? 

Reserveer je zonnepanelen op  
energiefabriek013.nl/projecten

Wilma uit de Bomenbuurt koopt zonnepanelen voor de toekomst van de aarde.
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Buurtbewoner Bas ontwerpt Willem II-expo
Bas Horsten uit de Bomenbuurt is een geboren en getogen 
Tilburger. En dus een Willem II-supporter, een echte Kruik! Bas 
is ook ruimtelijk vormgever, sinds 2 jaar als zelfstandige. Hij 
ontwerpt onder andere tentoonstellingen of presentaties voor 
museums en culturele instellingen. En daar was dit jaar een link te 
leggen, een mooie ambitie en een flinke uitdaging.

Het zal weinigen ontgaan zijn, alleen 
al door het verjaardag-vuurwerk 
dat ook in onze wijk te horen was. 
De Tricolores bestaan dit jaar 125 
jaar! En dat wordt gevierd in onze 
stad. Het prachtige vuurwerk vanaf 
het Koning Willem II Stadion was 
de aftrap, maar de verjaardag duurt 
het hele jaar. Een van de feestjes is 
de Willem II-expositie in de LocHal. 

Plan van aanpak
Omdat Bas al jaren betrokken is bij 
de club was hij snel gevonden om te 
helpen bij de expo. René Vermetten, 
projectleider van de werkgroep, had 
Bas gevraagd mee te helpen aan het 
plan van aanpak. “De werkgroep 
had al veel ideeën, veel losse onder-
delen en anekdotes”, legt Bas uit. 
“Maar er een verhaal van maken en 
de stap naar de uitvoering lukte nog 
niet helemaal. Dat is normaal mijn 
werk, 3D-verhalenverteller, dus wil-
de ik ze graag helpen. We hadden 
een plan van aanpak, eerste concept 
voor de expositie en kostenraming 
gemaakt. Dit hebben we aan de 
directie van Willem II voorgelegd. 
Dit ‘bidbook’ hebben we november 
2020 gepresenteerd aan Martin van 
Geel en Joris Mathijsen. Dat was wel 
een mooi moment. Ze reageerden 
erg positief en we kregen akkoord 
voor verdere uitwerking.”

Centrale plek
De LocHal werd vastgelegd als lo-
catie. “Een centrale plek in Tilburg 
vonden we belangrijk omdat de 
expositie niet alleen voor de voet-
balfans is, maar voor alle Tilbur-
gers. De relatie met de stad is een 
belangrijk onderdeel van de expo. 
Het is bovendien een mooie en 
praktische plek, bekend en goed 
bereikbaar.” Willem II zit bij Bas in 
de genen, in zijn haarvaten. Soepel 
somt hij de Willem II’ers op die nog 
in de LocHal gewerkt hebben. Zo-
als de huidige verzorger Henry van 
Amelsfort en de échte oprichter 
van de club, Marten Evert van Kui-
ken. Waarom hij en niemand anders 
de échte oprichter is, lees je in het 
jubileumboek ‘Willem II, een beeld 
van een club’.

Co-productie
Na akkoord van de directie ging de 
werkgroep verder met de uitwer-
king. Langs het Boekenschop voor 
nog meer feiten en geschiedenis. 
Verhalen kiezen, collectie-items 
verzamelen, alles ging in de ‘trech-
ter’. Het verhaal werd steeds concre-
ter. De expositie is door Bas ontwor-
pen maar met vele andere Willem 
II-supporters gerealiseerd: alle 
meubels op de tentoonstelling zijn 
gemaakt door Mudware (Tilburg), 
het drukwerk/signing is verzorgd 
door Q-Promotions, de verlichting 
door Mercury Audiovisueel (Oister-
wijk) en veel voorwerpen en ver-
halen kwamen van supporters zelf. 
Ook een subsidie en ondersteuning 
van Erfgoed Tilburg hebben aan de 
expo bijgedragen. 

Flinke klus geslaagd
Eind mei viel de definitieve beslis-
sing en kreeg de werkgroep ak-
koord voor de bouw van de expo-
sitie ‘Leev Hoezee, 125 jaar Willem 
II’. Alsof dat niet spannend genoeg 
was, was er ook nog het einde van 
vorig seizoen. Degradatiestrijd, het 

worstelen, de kraker tegen Fortuna, 
de wereldgoal van Pavlidis, handha-
vingsfeestjes en opgelucht naar het 
jubileumjaar! Na de handhavings-
feestjes schakelde de werkgroep een 
tandje bij. In minder dan 2 maan-
den is de expositie gebouwd. Bas: 
“Dat was aanpoten, veel avondwerk 
en tijdsdruk. Vooral ook omdat het 
voor je eigen club en stad is, toch 
net wat extra druk. Ik heb het echt 
als een ere-klus ervaren.” 
12 Augustus was het dan zover. De 
verjaardag en de opening. Ondanks 
de beperkingen werd er flink uitge-

pakt. Een keur aan Willem II-iconen 
passeerden de revue, gingen met 
zichzelf op de foto en haalden nog 
meer oude verhalen op. “We kregen 
hele leuke reacties van onder ande-
re Jordens Peeters, Denny Landzaat, 
Martin van Geel, Jan Smolders, Bud 
Brocken, Arno Arts, Arjan Swinkels 
en Joris Mathijsen. Dat was een 
mooie dag waarop alles bij elkaar 
kwam!”

  Laurens Elzinga
 Noortje van Venrooij

De expositie ‘Leev Hoezee, 125 jaar Willem II’ is een tijdsreis door 
125 jaar Willem II en Tilburg: een kampioensschaal, de windhaan 
van de Korvelse kerk, de heup van Brocken, de dokterstas van 
Vioen, het oude stadion, Danielle van de Donk, Fran Sol en Co 
Adriaanse. Een pronkstuk is de replica van de KNVB-Beker die 
de Tricolores in 1963 wonnen. De replica is geschonken door 
Oude Glorie, een groep oud-spelers van Willem II. 

De expositie is tot eind oktober te zien in de LocHal. Geen tic-
kets nodig, vrije inloop tijdens de openingstijden van de bieb. 

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 
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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) 

Bas Horsten schouder aan schouder met zijn idolen.
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Heb je een goed idee voor de 
buurt bedacht? Dan is het tijd voor 
actie! Iedereen die graag iets moois 
van zijn of haar buurt wil maken 
en daar een goed idee voor heeft, 
kan zich gratis aanmelden via de 
website www.kernmetpit.nl. Kern 
met Pit is een initiatief van KNHM 

Heb je wel eens een goed idee?
Waarvan droom jij als je iets in jouw buurt mooier zou mogen 
maken? Denk je aan een uitdagende bootcamp voor uitgelaten 
honden, aan een hinkelbaan voor beginners, aan een openlucht 
bellenblaasconcours, een appelmoestuin? We nodigen je uit om 
een goed idee aan te melden bij Kern met Pit. Dromen kunnen 
immers soms wel uitkomen!

foundation en helpt al meer dan 
40 jaar bij burgerinitiatieven door 
heel Nederland.

Schrijf je snel in
Inschrijven kan tot en met 31 ok-
tober 2021. Deelname is gratis. In-
spiratie nodig? Kijk dan vooral op  

www.kernmetpit.nl. Je krijgt een 
eigen adviseur, kunt workshops 
volgen, hebt de mogelijkheid om 
je (online) netwerk uit te breiden 
of de expertise van ingenieursbu-
reau Arcadis in te zetten. Lukt het 
je om samen met je buurtgenoten 
het project binnen een jaar uit te 
voeren? Dan krijg je 1000 euro én 
het predicaat Kern met Pit.

Selectie per provincie
Per provincie is er een maximum 
aantal projecten dat kan mee-

doen. Na je inschrijving nemen 
we indien nodig contact op voor 
aanvullende informatie. Je krijgt in 
december te horen of je bent
geselecteerd voor Kern met Pit. Als 
je bent toegelaten, word je uitge-
nodigd voor de Kern met Pit-dag 
in januari. Hier ontmoet je me-
de-initiatiefnemers, doe je kennis 
en inspiratie op voor jouw project 
en kom je in contact met je advi-
seur van KNHM foundation.

Aan de slag!
Op 22 januari 2022 komen alle 
projecten samen op de provinciale 
Kern met Pit-dag. Daarna ga je aan 
de slag om samen met je buurt je 
droomproject waar te maken. Je 
krijgt van ons gereedschap om 
het doel te bereiken zoals een 
persoonlijke adviseur, gratis work-
shops en expertise van ingenieurs-
bureau Arcadis. Ook krijg je een 
eigen projectpagina op de website 
en extra PR- en media-aandacht 
voor je buurtinitiatief. Wat houdt 
je nog tegen?

 Lida Bos
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R A A M V E R H A L E N
De glazen entree van Cultuur BSO Monopole aan de Langestraat 
nummer 13 vormt de perfecte etalage voor het “Museum van Ver-
geten”. Bedenkster Barbara Sauvaitre, pedagogisch medewerker 
en invalleerkracht, heeft het heel bewust niet het museum van 
"vergeten dingen" genoemd.

“Vergeten houdt veel meer in dan 
achtergebleven dasjes, haarspel-
den, vestjes, knutselwerkjes en sok-
ken. Het museum verandert ook 
regelmatig, we proberen steeds 
in te spelen op gebeurtenissen. In 
de coronatijd bijvoorbeeld, waren 
we ‘vergeten’ om te knuffelen en 
kussen. Dat hebben we uitgebeeld 
met twee boekjes, uitgesneden 
als een portret, die vlak bij elkaar 
stonden, net of ze elkaar kusten. Of 
we zijn vergeten hoe we moeten 
haken of punniken, dan hangen we 
er een haakwerkje in.“

Gedichten
Aanvankelijk was het plan om bij 
ieder voorwerp een klein gedicht 
te maken, maar dat bleek al snel 
niet bij te houden. Al heeft Barba-
ra dat idee nog niet helemaal laten 
varen, misschien worden het dan 
tweeregelige gedichtjes. Om even 
aandacht te vestigen op iets waar 
we anders makkelijk aan voorbij 
lopen. Ondanks dat ouders regel-
matig het museum checken om 
te zien of er iets hangt van doch-
ter- of zoonlief, blijft er nog genoeg 

over om er een heel Magazijn van 
Vergeten van te maken. “Daar  
kunnen we dan aan het begin van 
het nieuwe schooljaar een lange 
Waslijn van Vergeten van maken, 
in de kleuren van de regenboog. 
Misschien wel een dubbele, om 
zo een pad tussen de waslijnen te 
maken om de kinderen vrolijk te 
verwelkomen”.

Kweekplaats
In de loop van afgelopen jaar is de 
etalage ook flink vergroend, het is 
als het ware een kleine broeikas ge-
worden, want daar bleek het qua 
temperatuur ideaal voor te zijn. 
"Collega Lin had nog wat stekjes 
en samen met de kinderen zijn we 
daar een bak voor gaan maken om 
ze op te kweken. Kinderen zien niet 
meer hoe dingen groeien, waar die 
sla en tomaten en bloemen van-
daan komen, dat is als het ware 
ook vergeten. Nu kunnen ze zien 
hoe het ontkiemt en uitgroeit tot 
iets moois of eetbaars, educatief 
én leuk”, legt Barbara uit. Er groei-
en tomaten in pizzablikken en sla 
en courgettes in grote bakken en 

ze zijn dagelijks bezig, samen met 
de kinderen, met water geven, 
bemesten en bekijken hoe het 
groeit. En zo is een kale glazen en-
tree omgevormd tot een kleurrijk, 
constant veranderende presenta-

Het Museum van Vergeten in de entree van de BSO. 

Heb je of zie je een bijzonder raam in de wijk, stuur dan 
een mail naar: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.

tie van levende dingen, vergeten  
dingen en creativiteit, waar ieder-
een een kijkje kan komen nemen.

 Fransje ter Doest
 Chris Oomes

Wandelen als natuurlijk geneesmiddel
Hippocrates zei het al: ''Wandelen is goed voor lichaam en geest", 
en wij, een groepje vrouwen uit de wijk, zijn het daar helemaal mee 
eens. Het is een medicijn zonder nadelige bijwerkingen. 

Door te wandelen wordt je hu-
meur beter, gaat je geheugen be-
ter functioneren en doe je nieuwe 
energie op. Op de Schotse Shet-
landeilanden mogen artsen sinds 
2018 wandelen zelfs als medicijn 
voorschrijven voor allerlei gezond-
heidsproblemen! Daar komt bij 
dat niets hoeft, alleen de ene voet
voor de andere zetten. En het is 
nog gratis ook! Wie nu nog niet 
overtuigd is .....

Iedere dinsdag om 10.30 uur kun je 
aansluiten om een uur te wandelen 
vanuit In De Boomtak. Na afloop 
doen we daar dan een bakkie. In 
principe gaan we het hele jaar door. 
Wie sluit er aan? Het lijkt misschien 
van niet, maar mannen zijn overi-
gens ook van harte welkom. 

 Jos de Kousemaeker
 Jaap van den Dries
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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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Het was dus verkeerd getimed, maar 
nu pakt Ingrid het weer op. Van huis 
uit is ze psychosociaal therapeute 
en yogadocent. Ze kwam in 2020 in 
de wijk wonen, wilde kleiner gaan 
wonen om meer tijd over te heb-
ben voor andere activiteiten. Haar 
praktijk Luna colma in Oss, waar ze 
reïntegratieprojecten begeleidde, 
heeft ze hier in Tilburg voortgezet. 
In haar praktijk gaan de cliënten na 
het reïntegratieproject als opstap 
naar een betaalde baan als vrijwilli-
ger aan de slag, veelal in de natuur. 
In de natuur kom je tot rust en kan 
je vandaar naar een betaalde baan 
toewerken. Het Spoorpark zou zo’n 
plek kunnen zijn.

Natuurgeneeskunde
Ook de natuurgeneeskunde heeft 
haar aandacht. De huismiddeltjes 
van vroeger waren toch zo gek nog 
niet. Ingrid is opgeleid tot kruiden-
geneeskundige. “Deze huismiddel-
tjes zijn ten onrechte wat in onbruik 
geraakt. Veel kruiden kunnen een 

Nu de grootste coronaellende wat voorbij lijkt te zijn, komt er 
weer ruimte voor activiteiten in de wijk. Vlak voor corona om 
de hoek kwam kijken maakte buurtbewoonster Ingrid Broeder al 
plannen om samen met geïnteresseerden, aandacht te schenken 
aan plantjes, bloemen, kruiden en onkruiden in het Spoorpark. 
Er groeit namelijk veel in de openbare ruimte waar niet iedereen 
zomaar oog voor heeft. Door corona kwam alles stil te liggen. 
Gelukkig is er nu weer meer mogelijk en is ze met hernieuwde 
energie plannen aan het maken.

Kruiden plukken in de wijk zo gek nog niet

Ingrid Broeder op jacht in het Spoorpark.

Duizendblad.

goede aanvulling zijn op de voor-
geschreven geneesmiddelen van de 
dokter”, vertelt ze. “Alle benodigde 
kruiden voor je basisgezondheid 
vind je in je buurt of soms gewoon 
in je eigen tuin.” Kruiden kunnen 
worden gebruikt als aanvulling van 
voeding, maar ook bij klachten zoals 
slecht slapen, vermoeidheid, hoofd-
pijn en gewrichtsklachten. Vaak ge-
bruikte kruiden zijn smeerwortel, 
longkruid, citroenmelisse, munt etc. 
Zo kan smeerwortel goed zijn voor 
spieren en gewrichten, en stinkende 
gouwe voor het zenuwstelsel.

Wandelingen en workshops
Voor geïnteresseerden die meer 
willen weten en doen, organiseert 
Ingrid workshops. Daar leer je meer 
over waar welke kruiden voor zijn, 
hoe je een goede kruidenolie kunt 
samenstellen. Van een goede thee 
tot het maken van een tinctuur, 
dit is een alcoholische oplossing. 
Mocht het zelf maken een stap te 
ver zijn, dan hoor je van haar wel 

waar je het kunt kopen. Ook per-
soonlijk advies over kruiden en 
leefstijl is mogelijk. Onlangs orga-
niseerde ze een kruidenwandeling 
door het Spoorpark. Daar vertelde 
ze wat je zoal kunt doen met in het 
wild groeiende kruiden, er was een 
kruidenproeverij bij en je kreeg een 
boekje over tien bijzondere kruiden. 
“Of het nou aangelegd is of niet, in 
ons Spoorpark zijn al 176 planten 
waargenomen, waarvan ik er al 100 
heb gezien waar ik wat mee zou 
kunnen als geneesmiddel, zalfje of 
thee, of ter aanvulling van voeding, 
om het lekkerder te maken. En heel 
veel om iets over te vertellen.”

Op 26 september viert de Diony-
siusstraat Burendag. Die gaat van 
start met een gezamenlijke yo-
ga-oefening onder Ingrids leiding. 
Ook is ze in overleg met de Boom-

tak voor een informatieavond over 
kruiden met PowerPoint presenta-
tie. Kijk voor meer informatie op 
www.kruidenmetkracht.nl.

+   Wil Verheggen

werkenbijdufec.nl

013-4609980

Op zoek  naar
een bijbaan?

• Verkeersteller
• 2 dagen per week
• Tot wel €100 per dag
• Werk met anderen
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Binnenkort start in onze wijk het 
project ‘Dementievriendelijke ge-
meenschap De Noordhoek’. Uit 
onderzoek blijkt dat de beeldvor-
ming rondom dementie negatief 
is. Wij willen dit taboe wegnemen. 
En mensen met dementie of een 
andere hersenaandoening de mo-
gelijkheid bieden nog volop van 
het leven te laten genieten.

Onze prachtige wijk Noordhoek is er voor iedereen, of je nu een 
specifieke kwetsbaarheid, beperking hebt of niet, of je nu oud 
bent of jong. In het algemeen betekent dit dat alle Noordhoekers 
zolang en zo goed mogelijk bij het dagelijks leven betrokken 
kunnen blijven. 

Mensen met dementie tellen mee

Een inclusieve wijk
Om een inclusieve wijk te zijn, 
waarin iedereen kan meedoen, 
is bewustwording en signalering 
in de beginfase van dementie be-
langrijk. Daarom is het van groot 
belang om kennis over dementie 
in onze wijk te delen, te vergroten 
en beschikbaar te maken. Je hoeft 
niet per se te weten hoe je profes-
sioneel handelt, maar we willen er 
wel voor zorgen dat wijkbewoners 
(positief) durven te reageren op 
mensen met dementie en/of ande-
re hersenaandoeningen. 

Hoe willen we dit bereiken?
Een werkgroep, die bestaat uit des-
kundigen vanuit diverse instellin-
gen, zowel van buiten als binnen 
de wijk, en betrokken bewoners 
van De Noordhoek, is bezig om 
het project ‘Dementievriendelijke 

gemeenschap De Noordhoek’ op 
te starten. Via een vragenlijst wil-
len we informatie ophalen om zo 
te bepalen hoe onze wijk ervoor 
staat en wat er zoal moet gebeu-
ren. We willen weten wat de erva-
ringen zijn van wijkbewoners met 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers en hun deelname 
aan de maatschappij. Nadat we 
de ingevulde vragenlijsten hebben 
bekeken en geanalyseerd kijken we 
hoe we verder gaan. 

Namens werkgroep DVG 
de Noordhoek
Rien Wouters, bewoner 
de Noordhoek

Hoe kan ik deze vragenlijst invullen?
Je kunt de hiernaast afgedrukte vragenlijst invullen en tot  
31 oktober inleveren bij wijkcentrum In De Boomtak,  
Boomstraat 81. Digitaal invullen kan ook via de link 
www.wijzijnzet.nl/vragenlijst/dvg-noordhoek.
De werkgroep Dementievriendelijke Gemeenschap De Noordhoek 
houdt je van dit project op de hoogte in deze wijkkrant. 

Is lezen niet een soort ontmoeting? Met een schrijver, met een 
tijdvak, in heden of verleden. Je deelt dan als lezer toch een 
ervaring. En die ervaring met andere lezers delen heeft weer een 
toegevoegde waarde. Daarom willen we graag met een aantal 
buurtbewoners van start met een leesclub. Doe mee met leesclub 
De Ontmoeting!

Als je leest, ben je nooit alleen

Een ontmoeting met Nederlandse 
literatuur, en dan gaat het niet om 
moeilijke boeken. Wel om boeken 
die interessant zijn en discussie 
kunnen oproepen. Onder leiding 
van een gespreksleider treffen 
we elkaar een uur of twee op de 
maandagavond in een groepje van 
ongeveer zes personen in wijkcen-
trum In De Boomtak.
De gespreksleider structureert 
het gesprek en geeft alle ruimte 
aan de deelnemers. Iedereen kan 
aan het woord komen. Foute ‘ant-

woorden’ zijn er niet. Het gaat om 
persoonlijke waarderingen en in-
zichten. Er is ruimte om nader in te 
gaan op de schrijver, op bepaalde 
thema's, of op maatschappelijke 
vraagstukken die aan bod komen. 
Dit alles afhankelijk van de inbreng 
uit de groep.
We komen om de 6 à 7 weken bij 
elkaar. Er zijn verder geen kosten 
aan de leesclub verbonden, behal-
ve die van het (e-)boek. En je kunt 
het boek natuurlijk ook lenen. Na 
afloop is er gelegenheid tot na-

praten aan de bar. Bij voldoende 
belangstelling zal de eerste bijeen-
komst plaatsvinden op maandag 8 
november van 19:00 tot 21:00 uur.
We willen beginnen met een klas-
sieker: ‘Het Achterhuis’ van Anne 
Frank. Een ontmoeting met een 
intelligent jong meisje dat leef-
de in een zeer bewogen tijd en in 
zeer bijzondere omstandigheden. 
Gespreksleider is Jacques Pletten-
burg, onlangs gepensioneerd do-
cent met een passie voor taal en 
lezen. We zien uit naar die eerste 
ontmoeting!

Voor meer informatie, of om je  
direct aan te melden, kun je  
terecht bij Francis Huisman, 
francis.huisman@wxs.nl.
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VRAGENLIJST: DVG TILBURG/ WIJK NOORDHOEK 
Ingevulde formulieren vóór 1 november 2021 inleveren bij de Boomtak 
 
In een dementievriendelijke gemeenschap zorgen we ervoor dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.  
Allereerst stellen wij twee algemene vragen daarna leggen wij een aantal stellingen voor. Geef voor de wijk Noordhoek voor elk van de stellingen aan in hoeverre je het 
ermee eens bent. Denk daarbij aan hoe de situatie nú is. 

 

ALGEMENE VRAGEN      

In welke leeftijdscategorie val je? □ 18-34 jaar □ 35-49 jaar □ 50-64 jaar □ 65–79 jaar □ 80 jaar of ouder 

Ben je mantelzorger van een persoon met dementie? □ Ja □ Nee    

 
 

STELLINGEN       

 Sterk mee 
oneens Oneens Neutraal Mee eens Sterk mee 

eens Weet niet 

1. Ik heb het gevoel dat mensen in mijn wijk open over dementie en de 
gevolgen daarvan kunnen spreken  □ □ □ □ □ □ 

2. Inwoners en organisaties in mijn wijk weten wat dementie inhoudt en welke 
gevolgen de ziekte heeft □ □ □ □ □ □ 

3. Ik weet waar ik informatie kan krijgen en vragen kan stellen over dementie □ □ □ □ □ □ 

4. Ik heb het gevoel dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen in onze 
gemeenschap □ □ □ □ □ □ 

5. In mijn wijk voorkomen we dat mensen met dementie en hun mantelzorgers 
in een sociaal isolement terecht komen, door bijvoorbeeld voldoende 
ontmoetingsmogelijkheden 

□ □ □ □ □ □ 

6. In mijn wijk worden ontmoetingen tussen jong en oud gestimuleerd □ □ □ □ □ □ 

7. In mijn wijk werken we aan het verbeteren van het welzijn van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers □ □ □ □ □ □ 

8. In mijn wijk kan iemand met dementie zijn/haar eigen keuzes maken. Wij 
praten mét iemand en niet óver iemand □ □ □ □ □ □ 

9. In mijn wijk kunnen mensen met dementie zonder belemmeringen mee 
blijven doen bij sport, cultuur of verenigingen □ □ □ □ □ □ 

10. In mijn wijk zijn we alert en weten we wat te doen als mensen met dementie 
in onveilige situaties terecht komen.  □ □ □ □ □ □ 

11. In mijn wijk hebben we aandacht voor mensen met dementie op verschillende 
levensgebieden (zoals wonen, werken, welzijn, economie, zorg, vrije tijd, 
sport en onderwijs) 

□ □ □ □ □ □ 

Ingevulde formulieren vóór 1 november 2021 inleveren bij Wijkcentrum In De Boomtak
In een dementievriendelijke gemeenschap zorgen we ervoor dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen  
blijven doen. Allereerst stellen wij twee algemene vragen, daarna leggen wij een aantal stellingen voor. Geef voor de wijk Noordhoek voor elk  
van de stellingen aan in hoeverre je het ermee eens bent. Denk daarbij aan hoe de situatie nú is.

Mensen met dementie tellen mee

Vragenlijst: DVG Tilburg/Wijk Noordhoek

STELLINGEN 

1. Ik heb het gevoel dat mensen in mijn wijk open over dementie en de gevolgen daarvan kunnen spreken

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

2. Inwoners en organisaties in mijn wijk weten wat dementie inhoudt en welke gevolgen de ziekte heeft

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

3. Ik weet waar ik informatie kan krijgen en vragen kan stellen over dementie

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

4. Ik heb het gevoel dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen in onze gemeenschap

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

5. In mijn wijk voorkomen we dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een sociaal isolement terecht komen, door 
bijvoorbeeld voldoende ontmoetingsmogelijkheden

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

6. In mijn wijk worden ontmoetingen tussen jong en oud gestimuleerd

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

7. In mijn wijk werken we aan het verbeteren van het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

8. In mijn wijk kan iemand met dementie zijn/haar eigen keuzes maken. Wij praten mét iemand en niet óver iemand

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

9. In mijn wijk kunnen mensen met dementie zonder belemmeringen mee blijven doen bij sport, cultuur of verenigingen

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

10. In mijn wijk zijn we alert en weten we wat te doen als mensen met dementie in onveilige situaties terecht komen

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

11. In mijn wijk hebben we aandacht voor mensen met dementie op verschillende levensgebieden (zoals wonen, werken, welzijn, 
economie, zorg, vrije tijd, sport en onderwijs)

    Sterk mee oneens   Oneens     Neutraal     Mee eens     Sterk mee eens     Weet niet

ALGEMENE VRAGEN 

In welke leeftijdscategorie val je?     18-34 jaar      35-49 jaar      50-64 jaar      65–79 jaar      80 jaar of ouder 

Ben je mantelzorger van een persoon met dementie?      Ja      Nee 
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Uit Geerts 
receptenboek

COLUMN THEO VAN IERSEL

WÈS NAA EN 
HOBBIE?
Agget òn meense vraogt, koome ze bekaanst ammòl meej et zèllefde: 
‘Iets wèdègge gèère èn veul doet’. Èn agge dan durvraogt wè dè dan 
vur hullie is, dan kèèke ze oe en bietje schaopèèchteg aon èn zègge 
ze niks. Et zu netuurlek kunne dèsset nie dörreve te zègge. Want 
agget òn manne vraogt dan begiene sommegte en bietje te laage èn 
zègge dan: ‘Dè zak jouw òn oew neus hange, mar dè witte tòch wèl’. 
Èn ok bè de vrouwkes ist wèlles zôo. Mar de miste meense begiene 
tèènemekaare te praoten oover dere tèùn, et fietse òf deren hond.

Agget zôo nògaot zènner nie veul meense die en speesjaole hobbie 
hèbbe. Want hèdde ôot geheurd van de hobbie ‘et leeze in de kraant 
van de advertènsies van meense die gestörreve zèn’? Ikke wèl, want 
toenek vemèèrege onder et leeze van de kraant inêene op de raadiejoo 
iemes heurde praote oover hobbies, dòchtek èfkes löstere. Et vrouwke 
dè ont vertèlle waar zi, hoedèsse òn dees vrèmde hobbie gekoome waar. 
Bèt daogeleks leeze, öt nuuschiereghèd, wie dètter ammel dôod waare, 
isser op gòn lètte hoedètter oover die gestörreve meense geschreeve 
wier. Daordeur kwaamzer aachter dètter nôot wèt neegetiefs in die 
advertènsies stao. Dus et gezègde: ‘oover de dôoj niks as goej dinger’ 
blèkt dus waor te zèèn. Et vrouwke zeej dèsse nòg aatij zaat te wòchte 
op en advertènsie meej en kaoj ding oover den dôoje. Dere meens èn 
der kènder vonnenet mar en aorege hobbie. Ze ha vur derèège nòg gin 
advertènsie klòrgemòkt zisse èn toen moese laage.

Mar ge kunt en hobbie ok hil vèr durvoere. Dan ist vur aander meense 
vermaokelek om te zien òf meej te maoke. De vadder van mèn vrouw, 
hij isser jammergenogt niemer, ging op die menier meej zen hobbie om. 
Hij waar himmel zòt van alles wè meej de trein te maoke ha. Toen zen 
vrouw nòg lèèfde ginge ze saome wèl op pad meej de trein. Mar toen zer 
niemer waar heetie flink gebrèùk gemòkt van zen abbelemènt vur de 
trein. Hij stapte dan opt stesjon in dirste den biste trein die ònkwaam èn 
ging dan ont raom zitte om te kunne geniete vant ötzicht onderweegs. 
Assie zin ha staptenie èùt, om op dè stesjon enen botram te eete. Daor 
kêekie hoedèt daor meej de treine ging, om dan èfkes nòdderaand wir 
trug òf vèdder te gaon. Tèùs hattie en kaomer meej ene medèlspoorbaon 
van Märklin. Daor bouwdenie zèllef klèène höskes bè, dietie vanöt de 
trein gezien ha. Et waar vort en grôot dörp. Èn ommer himmel van te 
kunne geniete, hattie dan en langspeulplaot opstaon meej et gelèùd van 
stôomlookemetieve. Dan kunde praote van enen èchte hobbiejist.

Mar hèdde zèllef ok hobbies, zudde oewèège afvraoge. Èn zonder 
schaopaachteg te kèèke kank wèl zègge dèkker meer dan êen hèb. Bèùte 
de Tilburgse taol en dees sort verhòltjes schrèève, is footoogrefeere en 
hil grôote hobbie van mèn. Èn dan netuurlek saome meej men vrouw en 
rondje waandele dur et Spoorpark èn vural geniete van schilderkunst, 
tèùs èn in enen hôop mezeeja int laand. Mar daor schrèèf ik nòg wèlles 
en speesjaol verhaol oover.

Houdoe war,
Teejooke.

Heerlijk, er zijn weer mosselen!
Het mosselseizoen is dit jaar zonder R in de maand begonnen. In de Zeeuwse wateren 
werden de eerste mosselen al in juli opgevist. Door voor de mosselgroei gunstige 
weersomstandigheden is de mossel dit jaar rijkelijk gegroeid en van uitzonderlijke 
kwaliteit. Heerlijk als hoofdmaaltijd met frites en een sausje, maar voor de afwisseling 
en de restjes hier een recept voor een soepje en en een salade.

Mosselen koken voor de soep & salade:
• 2 kg mosselen  • 1 bosje selderij
• 150 ml witte wijn  • peper, visbouillon van een tablet

Gooi schelpen die stuk zijn of na een ferme tik niet sluiten weg. Doe de mosselen met 
150 ml wijn en de selderij in een ruime hoge pan. Maal er royaal peper over. Kook de 
mosselen 6-8 min., of tot alle schelpen open staan. Haal de mosselen uit de schelp en 
zeef het mosselvocht. Vul voor de soep het mosselvocht tot 1 liter aan met visbouillon. 
Van 2 kilo schelpen hou je ongeveer 400 gram gekookte mosselen zonder schelp over.

Mosselsoepje
Ingrediënten:
• 50 g roomboter  • 1 l mosselvocht
• 1 sjalot, fijngesnipperd  • 100 ml witte wijn
• 2 cm rode peper, fijngehakt • 75 ml slagroom
• 1/2 tl kerriepoeder  • restje mosselen: 100-200 g
• 50 g bloem  • 4 takjes dille, grof gehakt

Bereiding:
• Smelt de boter in de pan. 
• Fruit de sjalot met de rode peper. 
• Voeg de kerriepoeder en de bloem toe en bak 1 min. zonder te kleuren. 
• Schenk beetje bij beetje en al kloppende met een garde het mosselvocht toe. 
• Klop tot een gladde, gebonden soep. 
• Voeg de wijn, de slagroom en de mosselen toe en verwarm de soep nog 2-3 min. 
• Breng op smaak met zout en peper.

Mosselsalade 
Ingrediënten:
• 1 sinaasappel  • 2 el olijfolie
• 1 el tomatenpuree  • 1 eetlepel verse tijmblaadjes
• 3 el mosselvocht  • 100 g vers gekookte mosselen
• 1 el sherry- of wijnazijn • 6 cherrytomaatjes, gehalveerd

Bereiding:
• Snijd van de sinaasappel een stuk oranje schil van 4 cm lang en snijd dit in 
 flinterdunne reepjes. 
• Klop in een kom tomatenpuree met mosselvocht, azijn, sinaasappelschilletjes,   
 tijmblaadjes, wat zout en versgemalen peper en olijfolie tot een dressing. 
• Schep de vers gekookte mosselen met tomaatjes en bosuitjes erdoor. 
• Laat de salade zeker 1 uur op een koele plaats intrekken. 
• Serveer de mosselsalade in een mooi schaaltje met prikkertjes erbij.

Eet smakelijk!
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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

Niet Moeder Maria, maar Maria Pollet
In de twee vorige nummers is aandacht besteed aan doctor Deelen 
en professor Donders, twee beroemdheden die hier gewoond en 
gewerkt hebben en naar wie een Tilburgse straat genoemd is. 
De Mariastraat in het centrum is niet naar Moeder Maria, maar 
ook genoemd naar een wijkbewoonster: Maria Delania Francisca 
Pollet (1849-1914).

land bij M.J. Blous tot het Langepad” 
officiëel vastgesteld als Mariastraat. 
Blous was koopman en winkelier 
in manufacturen. De Mariastraat 
wordt nu gekarakteriseerd door een 
aantal woningen van de woning-
bouwvereniging Tiwos, een aantal 
particuliere woningen, Ad Smul-
ders' groothandel in rijwiel-en tech-

Bij het uitbreken van de Franse Re-
volutie aan het einde van de 18e 
eeuw vluchtte de koningsgezinde 
wollenstoffenfabrikant Pierre Pollet 
met zijn gezin naar Tilburg. Na de 
amnestieverlening rond 1800 keert 
de familie terug naar Frankrijk. De 
inmiddels volwassen kinderen van 
Pierre, Guillaume en Agnes, blij-
ven in Tilburg achter. Guillaume 
aanvankelijk als kousenhandelaar 
en later als lakenfabrikant, Agnes 
als huishoudster. De drie opeen-
volgende generaties Pollet hebben 
hun stempel op de stad weten te 
zetten. Ze bezaten grote stadsvilla’s, 
fabrieken en arbeiderswoningen en 
bekleedden vele functies op soci-
aal-maatschappelijk en politiek ter-
rein. Guillaume Pollet was de groot-
vader van Maria Pollet.

Vrome vrouw
Maria staat bekend als een gods-
vruchtige vrouw. Als lid van de 
Congregatie van O.L. Vrouw, ijve-
raarster der Vereeniging van het 
H. Sacrament, lid van de Derde 
Orde en hoofdthesaurierster van 
de Heilige Kindsheid, was zij actief 
in de Tilburgse gemeenschap. Het 
Genootschap van de Heilige Kinds-
heid werd in 1843 in Frankrijk op-
gericht, in 1849 was Mgr. Joannes 
Zwijsen een van de eersten in Ne-
derland met het oprichten van zo’n 
genootschap in Tilburg. Dit initia-
tief moest kinderen voor de missie 
interesseren. De doelstelling was 
“door gebed en aalmoezen, vooral 
door kinderen, de arme heidensche 
kinderen in China en andere onge-
loovige landen, voor het tijdelijk en 
eeuwig leven te redden”.
 
Smalle straat
In de latere Mariastraat bezat Maria 
diverse panden. Bij raadsbesluit van 
8 oktober 1881 werd de naam van 
de straat “lopende van het Nieuw-

nische onderdelen en door Prins 
Heerlijk op de hoek met de Nieuw-
landstraat. De gevels van de panden 
nr 12 tot 18a zijn in 2002 versierd 
met een viertal wandreliefschilde-
ringen van de Tilburgse beeldend 
kunstenaar Harry Vlamings. Bij het 
project “Kunst Dichterbij” werden 
toen door diverse Tilburgse kunste-
naars kunstwerken tentoongesteld. 
Bij ieder kunstwerk hoorde een 
gedicht. Voor de wandreliefschilde-
ringen van Vlamings had Jace van 
der Ven, dichter en woonachtig in 
onze wijk, het gedicht gemaakt. De 
andere kunstwerken waren tijdelijk, 

maar dat van Vlamings is gebleven. 
Omdat dit kunstwerk minder duur-
zaam bleek, is dit op initiatief van 
Tiwos later in beton uitgevoerd.

Maria is nooit getrouwd en over-
leed op 20 december 1914. Ze werd 
begraven op de begraafplaats aan 
de Bredaseweg. In 1934 verdween 
de naam Pollet uit Tilburg met het 
overlijden van haar nichtje Johanna 
Pollet.

 Wil Verheggen
 Jaap van den Dries

De Mariastraat, een uniek straatje in hartje Tilburg.
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Activiteitenkalender In De Boomtak
Vanaf september staat er een hoop nieuws op de planning bij 
Wijkcentrum In De Boomtak. Meghan van den Heuvel is gestart 
met een breed scala aan activiteiten. In september beginnen 
alle kinderactiviteiten op de dinsdagochtend, woensdagmiddag 
en vrijdagochtend. Van peutergym tot knutselactiviteiten en 
van voorlezen tot koekjes bakken! Check vooral Instagram en 
Facebook @wijkcentrumindeboomtak. 

Aanmelden voor alle activiteiten kan via telefoon/app naar 
06-81595316 of mail naar scprojects013@gmail.com. 

Voor al deze activiteiten kun je voor meer informatie  
bellen naar In De Boomtak, 013 - 5430920.  

Of stuur een mailtje naar info@boomtak.nl.

Programma september & oktober

Dinsdag 21 september
Voorlezen door 
de Bomenprinses 
09:00 - 10:00 uur
0 t/m 4 jaar

Woensdag 22 september
Dieren knutselen 
met verf, wol en karton
14:00 - 15:00 uur
4 t/m 7 jaar

Vrijdag 24 september
Peutergym 
10:00 - 11:00 uur
1,5 t/m 3 jaar

Zaterdag 25 september 
Feest in het sprookjesbos 
10:00 - 11:30 uur
0 t/m 3 jaar

Zaterdag 25 september 
Sport en spel in de  
kloostertuin 
14:00 - 16:00 uur
0 t/m 3 jaar

Dinsdag 28 september
Schapen, pinguïns 
en vissen knutselen
09:00 - 10:00 uur
2 & 3 jaar

Woensdag 29 september
Canvaskunst 
14:00 - 15: 00 uur
4 t/m 7 jaar

15:30 - 16:30 uur
8 t/m 12 jaar

Vrijdag 1 oktober
Peutergym 
11:00 - 12:00 uur
1,5 t/m 3 jaar

Dinsdag 5 oktober 
Peuter knutselen
09:00 - 10:00 uur
2 & 3 jaar

Woensdag 6 oktober
Koekjes bakken
14:00 - 15:00 uur
4 t/m 7 jaar

15:30 - 16:30 uur
8 t/m 12 jaar

Vrijdag 8 oktober
Peutergym
11:00 - 12:00 uur
1,5 t/m 3 jaar

Zondag 10 oktober 
Buurt Boules
14:00 - 17:00 uur
Jeu de boules toernooi 
voor alle leeftijden

Dinsdag 12 oktober
Voorlezen door de 
Bomenprinses
09:00-10:00 uur
0 t/m 3 jaar

Woensdag 13 oktober
Kijkdoos maken
14:00 - 15:00 uur
4 t/m 7 jaar

15:30 - 16:30 uur
8 t/m 12 jaar

Vrijdag 15 oktober
Peutergym
11:00 - 12:00 uur
1,5 t/m3 jaar

Dinsdag 19 oktober
Peuterknutselen
09:00 - 10:00 uur
2 t/m 4 jaar

Woensdag 20 oktober
Bloempot pimpen
14:00 - 15:00 uur
4 t/m 7 jaar

15:30 - 16:30 uur
8 t/m 12 jaar

Vrijdag 22 oktober
Peutergym
11:00 - 12:00 uur
1,5 t/m 3 jaar

Woensdag 27 oktober
Herfstochtend 
10:00 - 11:30 uur
1,5 t/m3 jaar

Herfstmiddag 
14:00 - 17:00 uur
4 t/m 12 jaar

Zaterdag 30 oktober 
Spooktocht 
in de kloostertuin
14:00 - 15:00 uur
4 t/m 9 jaar

18:30 - 19:30 uur
9 t/m 12 jaar

In oktober starten we met De 
Buurtkeuken: gezonde, huisge-
maakte en voordelige afhaal-
maaltijden op dinsdag, De Kennis 
Boom, dagelijkse huiswerkbege-
leiding op middelbare school ni-
veau, De Muziek Boom, muzikale 
lessen voor kids en De Feest Boom, 
leuke activiteiten voor buurtbe-
woners van alle leeftijden. Onder 
de vleugels van het laatste item, 

De Feest Boom, vind op zondag  
10 oktober Buurt Boules plaats. 
Een jeu de boules-toernooi door 
de Bomenbuurt. We gaan samen 
met buurtbewoners alle banen af 
en maken er een heerlijke zondag 
van. Heb je zelf een leuk idee voor 
het wijkcentrum of zin om te hel-
pen? Neem dan vooral contact op 
met Meghan via 06-81595316 of 
scprojects013@gmail.com. 

Iedere woensdagmiddag
De Dansende Boom
Danslessen van dansjuf Elin
13:30 - 14:30 uur
Ballet 4 t/m 7 jaar
14:45 - 15:45 uur
Alle dansstijlen gemixt 
4 t/m 7 jaar
16:00 - 17:00 uur
Streetdance & hiphop 
7 t/m 12 jaar
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Agenda In De Boomtak
Wat er wekelijks te doen is deze maand

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  •  info@deboomtak.nl 

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

08.30 - 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
14.00 - 16.00 Het Kiemuur (RIBW)
17.30 - 19.00 De Eeterij In De Boomtak
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak

Donderdag 
09.30 - 10.45 Yoga
10.00 - 12.00 Bestuur In De Boomtak (1x per 2 weken)
10.30 - 12.30 Vergadering Bestuur Noordoek
 (eerste donderdag van de maand)

13.00 - 16.00 Fietstocht (tweede donderdag van de maand)

14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ (vanaf oktober 

 derde donderdag van de maand)

19.00 - 20.00 Damclub (jeugdafdeling)
19.30 - 20.30 Dutch Celtic Dance Academy
20.30 - 23.00 Café Français (eerste donderdag 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 (vanaf oktober derde zaterdag 

 van de maand)

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

Woensdag 
09.30 - 11.30 Computercursus
13.00 - 17.00 Biljartvereniging Bomstraat 81
13.00 - 16.00 PC-EHBO
19.00 - 20.00 Sportschol 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 t/m donderdag
10.00 - 17.00 Karin Schell, op afspraak
 (06 - 42148875 Medische pedicure)

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 9.30 Prikpost Diagnovum

Maandag, dinsdag en woensdag
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, 
 CountourdeTwern 
 (06 - 42428199 of 

 rienvanbreda@contourdetwern.nl)
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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!
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