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Bomenbuurt houdt opruiming

Chris Oomes

De sfeer zit er goed in bij de verkopers in de Boomstraat.

Na twee jaar binnen zitten en twee jaar rommel opsparen
was zondag 22 mei de ‘Bomenbuurt ruimt op garagesale’. De
initiatiefnemers Nancy Maas, Esther de Vries en Michèle Roling
vonden dat het tijd was om op te ruimen. En dat vond de rest van
onze buurt ook!
Geholpen door het zonnetje werd
het een gezellige boel in de Bomenbuurt. We zaten massaal op
de kaaiband met een muziekje en
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Beachvolleybal, geen
zanderig gebeuren

wijntje. Veel spulletjes, veel jonge
ondernemers, veel buren en volop
ontmoetingen.
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Tien jaar authentieke Surinaamse en
Javaanse recepten aan de Bredaseweg

Michèle Roling kijkt terug op een
geslaagde dag. “We zijn geïnspireerd door de Armhoefse Akkers,
daar maken ze er ook altijd een leuke dag van. We hebben het samen
opgepakt. De flyer gedeeld met
de rommelmarkt van het Lindeplein, die op 12 juni is. Een website
opgezet en tasjes uitgedeeld met
versiering voor de kramen. Ver-
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Waar eens U2 optrad, vertoefde
de Tilburgse chic

volgens werd het snel gedeeld in
Tilburgse appgroepen, op Facebook
en in een artikel op Tilburg.com.
Uiteindelijk deden 85 deelnemers
mee. Een prachtig resultaat en een
supergezellige dag voor alle buren.
Zet volgend jaar 23 mei maar vast in
je agenda!” Voor ideeën en contact:
bomenbuurtruimtop@gmail.com.
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De gezichten achter de
vrijwilligers: Inez Teurlings
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Toch op vakantie dankzij gedoneerde vouwwagen

Gezamenlijk wordt de vouwwagen op de Stadscamping opgezet.

Margriet Gieskes en Gerard Hovenier reden er 15 jaar lang heel
Europa mee door. Achter de auto hangen en hop, op weg naar
Slowakije, Hongarije, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en op vakantie
in eigen land. Maar vooral het keukenblok werd het oudere paar
iets te zwaar. Tegenwoordig gaan ze met de auto naar vakantiehuisjes in Europa. Maar wat te doen met de vouwwagen?

Colofon
Deze krant is een uitgave van Wijkraad Noordhoek.
Contact
 wijkkrantdenoordhoek@gmail.com
 www.stichtingnoordhoek.nl
wijkkrantdenoordhoek
@Wijk_Noordhoek
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Adverteren of
bezorgklachten:
Neem contact op met
c.audenaerd@kpnmail.nl

Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 25 juni naar
wijkkrantdenoordhoek@gmail.
com

Ze hadden een paar campings
benaderd met de vraag of de
vouwwagen dienst kon doen voor
mensen met een krappere portemonnee. Dat wilde niet vlotten.
Via het Adviespunt van ContourdeTwern kwamen ze terecht bij
Anuschka Polfliet van Mooi zo
Goed zo. Anuschka benaderde
Yvette ten Brink van Quiet om
mee te denken hoe de wens van
Margriet en Gerard gerealiseerd
kon worden. Yvette had al eens
eerder met Stadscamping Tilburg
samengewerkt voor de buurtcamping en ook daar werd de verbinding snel gelegd.
De Stadscamping is een stichting
voor alle Tilburgers en dus ook
voor de Quiet community. De
vouwwagen vond er een plekje,
werd redelijk soepel en onder veel

belangstelling opgetuigd en maakt
deze zomer de eerste gezinnen
blij met een leuke vakantie. Stadscamping doneert deze plek voor 3
midweken en 3 lange weekenden
gratis aan de Quiet community.
Anuschka en Yvette proberen de
vakanties extra schwung te geven
dankzij sponsors. Zo doneert Decathlon een tennis- en jeu de boules-set, slagerij Fons Pessers een
BBQ-pakket en BeweegR de koffie.
Wil je ook sponsoren?
Neem contact op met
Mooi zo Goed zo
mooizogoedzo@contourdetwern.nl
of 013 549 86 54,
Quiet Tilburg of
Stadscamping Tilburg.
+

Laurens Elzinga
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Beachvolleybal, geen zanderig gebeuren
delen die bij hun leeftijd passen,
zoals motoriek, looppatronen en
tactiek. Nog niet te veel aandacht
voor lastige onderdelen zoals techniek, dat komt vanzelf als ze ouder
worden. Kortom, het spelplezier is
belangrijk, spelend leren. De club
probeert de jeugd te binden. Dat
gaat goed bij de jongste jeugd,
maar dat wordt iets lastiger als ze
gaan puberen. Talentjes zijn dan al
vaak aangetrokken door hockey of
voetbal.
De club telt ongeveer 300 leden
en er zijn een stuk of 15 trainers.
De leden kunnen een veld reserveren voor vrij spel. Een lid kan ook
een introducé meenemen. Ook is
het mogelijk als niet-lid een veld
te huren om zelf te spelen, samen
met anderen. Voorwaarde is dan
wel dat er toezicht is. Daarnaast
verzorgt Beach Tilburg clinics voor
onder andere bedrijven, scholen,
families of vriendengroepen. Daarbij maak je kennis met alle facetten
van deze sport, zoals setten, serveren, duiken en smashen, maar ook
daar speelt het spelplezier een grote rol. De clinic wordt vaak afgesloten met een toernooitje.

Bart Spijkers, voorzitter van Beach Tilburg.

Een beetje verscholen in de uiterst westelijke hoek van het
Spoorpark liggen de velden van beachvolleybalvereniging Beach
Tilburg. Voorheen was de vereniging gevestigd bij de omnivereniging Were-Di, maar de hockeyclub wilde groeien en Beach Tilburg
ook. Op dat moment deed zich de geweldige gelegenheid voor om
zich te vestigen in het Spoorpark, dat toen nog ontwikkeld moest
worden en vorm moest krijgen.
In 2013 werd een begin gemaakt
om het burgerinitiatief van het
Spoorpark vorm te geven. “Dat was
een geweldige uitdaging”, zegt Bart
Spijkers, voorzitter van Beach Tilburg. “Fantastisch om die ontwikkeling mee te maken.” Het resultaat
mag er zijn: zeven beachvolleybalvelden, een veld voor buitentraining en ruimte voor bootcamp.
Bootcamp is een intensieve, spierversterkende trainingsmethode die
veelal buiten wordt uitgevoerd.
Er is een prachtig paviljoen neergezet dat zichzelf door middel van
zonnepanelen geheel kan voorzien

van eigen energie, hoewel de te
bouwen woontoren op het Van
Beurdenterrein hierbij wel eens een
spelbreker kan worden.
In het pand met de kleedkamers en
douches is ook BeweegR gevestigd,
een beweegcentrum voor fysiotherapie in alle vormen en training. En
niet te vergeten: er is eigen horeca.
Ongeveer 40 vrijwilligers zetten zich
in voor Beach Tilburg en de horecavoorziening. De vrijwilligers zijn
voor het grootste deel leden van
de club. Leden, spelers, huurders en
spontane bezoekers zijn allemaal
van harte welkom. Er wordt wel met

nadruk gevraagd de velden schoon
en veilig te houden, dus geen rommel achter te laten. De hele sportlocatie is hond- en rookvrij.
Beachvolleybal is een buitensport,
vanaf april zijn de trainingen en
de wedstrijden weer begonnen.
Beach
volleybal is een intensieve
sport, totaal anders dan zaalvolleybal. In de zaal speel je met een
team van zes personen, buiten in
het zand doe je dat met z'n tweeën.
Je moet daarbij alle technieken beheersen. Daarvoor worden trainingen gegeven. Voor de jongste jeugd
wordt een spelvorm en trainingsmethode gehanteerd waarmee
iedereen op een zeer eenvoudige
manier het echte beachvolleybal
met twee tegen twee kan leren.
Spelplezier, beweging en ontwikkeling staan daarbij centraal.
Er wordt speciaal voor deze jonge
kinderen gewerkt aan die onder-

Kortom, Beach Tilburg bruist van
leven. Ben je geïnteresseerd? Ga er
dan eens langs, je bent van harte
welkom.
Wil Verheggen
	Chris Oomes

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud
Rubensplein 25
5025 ND Tilburg
013 542 26 59
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alternatief voor de sportschool
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paars ding aanpassen naar formaat dat overblijft

• Begeleiding op maat
Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

advertentie Antoon de Jong bv

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

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl
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Tien jaar familierecepten bereiden
Eethuis Bamboe bestaat deze zomer 35 jaar, maar de huidige
onderneemster vierde in april haar 10-jarig jubileum. De
ballonnen en bloemen markeerden deze feestelijke mijlpaal.
Samen met haar man William en dochters Michelle (24),
Gayle (22) en Paige (19) runt Aireen Tjadikrama Eethuis
Bamboe aan de Bredaseweg. Ze vertelt over de lange weg
ernaartoe.

Van onderwijs naar
ondernemen
Toen ze in 2011 aankwam in Nederland had ze geen werk. Ze ging
langs bij de gemeente, kreeg een
uitkering en ging aan het solliciteren. Het onderwijs van toen had
minder vacatures dan nu. Aireen
kon gelukkig wel regelmatig aan
de slag als invalkracht op onder
andere De Elzen. Maar zo verdiende ze niet genoeg om het gezin te
onderhouden. Toen ging het in de
familie rond dat haar oom wilde
stoppen met het eettentje aan de
Bredaseweg. Aireen zag er een toekomst in en zocht meteen contact
met de gemeente.
Make it in Tilburg
De gemeente en Station88 hielpen haar enorm, daar is ze hen
nog steeds dankbaar voor. Onder
andere Jan-Willem Nas, Paul van
Beek, Denise Jonkers en Pieter van
de Akker hielpen haar in het begeleidingstraject. Coaching op het

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

gebied van marketing en het schrijven van een ondernemersplan.
Haar oom verkocht alles: shoarma,
friet, frikandellen, Surinaams en
nog veel meer. Dat wilde Aireen
niet. Ze had onderzoek gedaan en
kwam tot de conclusie dat Tilburg
behoefte had aan authentiek Surinaams en Javaans eten. Moeders
recepten met liefde en kwaliteit
bereid.

Eigen zaak
Het was hard werken. Een nieuw
land, parttime onderwijs, een eigen
zaak én een gezin met drie tieners.
Maar in april 2012 was alles rond.
Aireen was onderneemster, haar
dochters hielpen haar na school
mee. Eethuis Bamboe liep goed,
binnen een jaar was ze van de uitkering af. En de dochters gingen
studeren. Michelle Trend Research
en Concept Creation in Lifestyle bij
Fontys en Paige International Business aan Hogeschool Rotterdam,
Gayle is stewardess bij KLM.
Corona was schrikken
Toen moest alles plotsklaps dicht.
Klanten konden niet meer binnen
eten. Het zaakje is te klein voor
slimme looproutes en afstand
houden. De voorraad hebben ze
uitgedeeld, want weggooien is zonde en past niet in de Surinaamse
cultuur. Ze hebben het overleefd
door de zaak op een laag pitje te
laten draaien, alleen afhalen. Maar
makkelijk was het niet. Zeker niet
nu (na corona) alle prijzen omhoogschieten. Kip anderhalf keer
zo duur, kippenbouten twee keer,
olie, gas, elektriciteit, alles wordt
duurder, veel duurder. Toen kreeg
ze een belletje van Station88. Hoe
het met haar ging? Ze bellen alle

Slechts €

13,90 uur (incl. BTW

Personeel

Aireen met haar dochters voor hun Eethuis Bamboe.

mkb’ers om te kijken hoe ze er na
corona voor staan. Om de hoog
opgelopen kosten terug te verdienen, krijgt ze nu weer een beetje
coaching van Paul van Beek. Niks
dan lof voor de gemeente.

Een gezegende maaltijd
Met Eethuis Bamboe heeft Aireen van haar hobby haar werk gemaakt: familierecepten bereiden
samen met haar dochters. Ze eten
thuis hetzelfde als wat ze verkopen,
kwaliteit gegarandeerd! De meesten van ons kennen wel saté ajam,
nasi goreng en roti. Extra trots is ze
op de gezegende maaltijd ‘Berkat’.
Een gerecht (rijsttafel) voor de hele
familie, oorspronkelijk om na bruiloften en verjaardagen mee naar
huis te nemen voor de thuisblijvers.
Laurens Elzinga
Eethuis Bamboe

Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN
COMPUTER hulp of BIJLES voor u
kind? Studenten uit uw wijk help
graag. Uurtarief slechts € 13,90.
www.tiptopstudent.nl
Whatsapp /bel 06 1482 6000

Authentiek Surinaams en
Javaans eten proberen, alleen
of met de hele familie, ter
plekke of afhalen of catering
op maat voor een feestje?
Kijk op eethuisbamboe.nl, op
Facebook of ga langs aan de
Bredaseweg.

Afmeting 60 x 49

Zoekt u?



Aireen is geboren in Suriname,
maar vertrok naar Saba om te werken in het onderwijs. Hier was ze
schoolleider en tevens leerkracht
in het Engelstalige, primaire onderwijs. Toen duidelijk werd dat Saba
een bijzondere gemeente zou gaan
worden van het Koninkrijk der Nederlanden werd er een pilot gestart
om de twee verschillende onderwijssystemen te laten aansluiten.
Aireen werkte hiervoor nog samen
met toenmalig commissaris Henk
Kamp. Maar haar drie dochters
werden ouder en voor hun vervolgopleiding zou het beter zijn te
verhuizen. Aireen twijfelde tussen
Amerika of Nederland. Het werd
Tilburg

Zoekt u?

• Huishoudelijke hulp
• Tuinman of PC-hulp
• Privéchauffeur
• Bijles voor uw kinderen
• Uitlaathulp hond
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW)
Whatsapp/bel 06 1482 6000
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Wat is de beste plek voor onze Social Sofa?
‘Wie zijn buren kent, voelt zich veiliger, minder eenzaam en gelukkiger.’ Zo eenvoudig is het volgens Karin Bruers, de bedenker van
de Social Sofa. De sofa’s zijn bedoeld om je buren te leren kennen.
Voor het nieuwe bènkske van de Noordhoek was de aftrap voor
Manon Ausems van Studio Beeldig Mozaïek. Zij gaf de workshop,
zodat de vrijwilligers uit de buurt het bankje konden maken. In
onze vorige editie hebben we opgetekend hoe gezellig het maken
van het bènkske is. De start was geslaagd!
Nu willen we weten wat de beste
plek is voor het bankje om sociale
contacten op te doen en te onderhouden. Het bepalen van de plaats
voor onze Social Sofa is geheel
in lijn met hun gedachte, namelijk aan de buurt zelf. Gemeente
Tilburg, die het bankje aan onze
wijk schenkt, heeft de wijkraad
gevraagd een prijsvraag uit te
schrijven. Dus de vraag is: Waar o
waar moet de Social Sofa staan in
de Bomenbuurt?

Hou met je voorstellen rekening
met voldoende ruimte voor verkeer en veiligheid en zo min mogelijk overlast. En probeer vooral
uit te leggen waarom jouw plekje
de meeste sociale contacten voor
de buurt oplevert. Het bankje is
gedoneerd door de gemeente voor
onze inspanning omtrent de Pilot
Omgevingsplan Noordhoek, dus
Centrum-West valt hierdoor helaas buiten de buurt.

Het benkske wordt beplakt met mozaïek.

Meedoen is winnen
Je kunt je favoriete plekje tot 1 juli 2022 sturen naar Rien Wouters
van Wijkraad De Noordhoek: rien.wouters@home.nl. Een jury zal de
winnaar kiezen. De winnaar krijgt een leuk prijsje en alle inzenders
worden uitgenodigd voor de feestelijke plaatsing in juli of augustus.
Ook geïnteresseerd in mozaïeken? Kijk eens op www.studiobeeldig.nl.

Laurens Elzinga
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Waar eens U2 optrad, vertoefde de Tilburgse chic

Harmonieorkest bij de intocht van Koning Willem II

Het fraaie pand van de Nieuwe Koninklijke Harmonie is al decennialang een blikvanger in de Stationsstraat, maar met gesloten deuren. Sinds kort is dit veranderd met de opening van
een nieuwe fraaie horecazaak op de begane grond. Begin juli
gaan de deuren van Stationsstraat 26 wagenwijd open voor
het nieuwe Huis van Muziek. In een serie artikelen geven we
een inkijk in het fascinerende verleden, heden en de veelbelovende toekomst van het gebouw en haar gebruikers.
Hoewel Tilburg anno nu graag
pronkt met haar geuzennaam die
verwijst naar sappelende textielarbeiders, heeft de stad altijd een
welvarende elite gehad. Wie hier
bewijs voor zoekt, moet eens door
de Stationsstraat wandelen. Met
name achter de façade van nummer 26, waar de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) huist, kwam
de Tilburgse chic vroeger graag samen.
Na de recente verbouwing van
de benedenverdieping ademt het
pand weer de grandeur van vervlogen tijden. De periode bijvoorbeeld waarin de harmonie, en tegelijkertijd herensociëteit, ruim 800
leden had (1933) en de muzikanten van het orkest ver buiten stad
en land vermaard waren. Al in 1868
schreef de pers: ‘De NK Harmonie
in Tilburg heeft thans een hoogte
bereikt die men elders in het land
tevergeefs zal zoeken.’
Muziek maken, muziek leren en

van muziek genieten hebben altijd centraal gestaan bij de Nieuwe
Koninklijke Harmonie. Ruim twee
eeuwen geleden, in 1820 al, begon
een harmonieorkest in Tilburg met
musiceren. Na een doorstart wegens geldgebrek (vandaar de ‘nieuwe’ harmonie) ging het al rap bergopwaarts.

Spilfiguur
Wellicht de belangrijkste verklaring voor de bloeitijden van de
NKH was de komst naar Tilburg
van de geboren Limburgers Jos en
Mathieu Kessels, beiden afkomstig
uit een muzikaal gezin uit Heerlen.
Jos werd in 1884 directeur van het
orkest en belandde zo in Tilburg.
Broer Mathieu, onder ander actief
als uitgever van muziekboeken
en reparateur van instrumenten,
breidde zijn werkzaamheden uit en
ging zelf instrumenten produceren.
Dit bleek een gouden greep. De
instrumentenfabriek van Kessels
werd een begrip in heel Nederland

en ver daarbuiten. Op het hoogtepunt werkte in de fabriek, gelegen
ter hoogte van het huidige Spoorpark, maar liefst 320 medewerkers.
Tilburg was destijds een centrum
voor muziekmakend en -minnend
Nederland en dit had zijn uitstraling op de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Bij elke publieke gebeurtenis van enige importantie trad het
orkest op en binnen de wereld van
muziekconcoursen kreeg het een
uitstekende naam.
Muziek maken op niveau en tegelijkertijd aangenaam vertoeven onder
de katholieke elite van de stad bleek
een gouden combi. Dat hier een
representatieve locatie bij hoort,
spreekt voor zich. In 1877 werd in
opdracht van het Sociëteitsbestuur
het huidige pand gebouwd en de
zaken gaan voortreffelijk. Later
kwamen hier nog een bioscoop,
muziekkiosk en tuinzaal bij.
Vele jaren gaat het de NKH voor
de wind, hoewel de bioscoop vlak
na de bevrijding van Tilburg in
november 1944 zwaar beschadigd
wordt. De Duitsers blijken explosieven in de zaal achtergelaten te
hebben en deze ontbranden net
nadat er nog 600 bezoekers in de
zaal waren.

Bridgeavonden
Zo’n twintig jaar later laat de culturele revolutie van de jaren zestig
de NKH niet onberoerd. Harmoniemuziek raakt uit de gratie en de

langzaam maar zekere neergang
van de Tilburgse textielindustrie
vermindert ook de traditionele
elite in de stad. Met een andere
koers met meer aandacht voor
bridgeavonden en popconcerten
hoopt het bestuur de loop erin
te houden. Zo kan het gebeuren
dat een onbeduidend Iers bandje,
vernoemd naar het Amerikaanse
verkenningsvliegtuig U2, op donderdag 29 oktober 1981 optreedt
in de verbouwde bioscoopzaal.
Maar de gloriejaren van zowel het
gebouw als het orkest lijken definitief passé. Rond de eeuwwisseling koopt de gemeente Tilburg
de tuinzaal en een deel van de
parkeerplaats om er appartementen te bouwen. Het ledenbestand
van orkest en sociëteit vergrijst en
neemt af.

Koerswijziging
In 2015 ontstond het idee voor een
nieuwe koerswijziging. Resultaat
is een synergie van de roemrijke
geschiedenis van het harmonieorkest, de nalatenschap van Kessels'
muziekinstrumentenfabriek en de
liefde voor musiceren. Dit Huis van
Muziek krijgt momenteel gestalte
en wordt in het eerste weekend
van juli op grootse wijze voor het
publiek geopend.
Frank Vermeulen
Archief Nieuwe Koninklijke
Harmonie

Bestel de
Proefbox!
3 maaltijden
voor maar

15,00

€

Verse gerechten bij u thuisbezorgd.
U proeft dat er met zorg voor u is
gekookt. Probeer het nu zelf!
Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954

etenmetgemak.nl

Tongschar & zalm Boerenkool

Kipsaté

Edwin&Marina

smits@etenmetgemak.nl
De Wouwerd 39, Udenhout

Rundersukade

Kindervakantiewerk
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Kindervakantiewerk de Noordhoek is een vrijwilligersorganisatie die zich al decennialang inzet
voor een gezellige vakantieweek vol activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd
(uit de Bomenbuurt) in Tilburg. Ook dit jaar staat er weer volop plezier op het programma!

Slechts € 16,50

Ben jij dit jaar ook bij

Voor 3 hoofdgerechten!
 Hollandse hachee, rode bietjes, puree
 Kalkoenbiefstukjes, tuinbonen, aardappeltjes
 Kibbeling, Mexicaanse groenten en krieltjes
 Runderstooflapje, rode kool appel en puree
 Halskarbonade, witlof met spek en krieltjes
 Babi pangang, groenten ananas, bami goreng
 Kip saté, nasi goreng met Indische groenten
 Gebakken zalmfilet, bladspinazie en puree

Thuiszorgkorting!
Bel (013) 544 2513

 KIES 3 MAALTIJDEN

Knip uit!
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KVW 2022?
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Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg



Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar:

Naam_________________________________________
Adres_________________________________________
Postcode_____________ Telefoon__________________
Woonplaats_____________________________________
Wij nemen contact met u op in verband met de bezorging.

Als ANBI-stichting, welzijnszorgorganisatie
werken wij binnen de kaders van het WMObeleid. Vaste bezorgers in herkenbare bedrijfskleding. Bekend bij thuiszorgorganisaties en
gemeenten. Aanbieding éénmalig alleen voor
nieuwe klanten. Informeer naar onze speciale
kortingen. Koelverse maaltijden blijven minimaal een week houdbaar in uw koelkast.

Let op: dit is de één-na-laatste week van de schoolvakantie

Let op: ditInschrijfkosten:
is de één-na-laatste
week van de schoolvakantie
€45,- per kind
Inschrijfkosten:
€45,-Odulphuslyceum
per kind
Locatie KVW:
Locatie KVW: Odulphuslyceum
Let op: dit is de één-na-laatste week van de schoolvakantie
Inschrijfkosten: €45,- per kind
Locatie
KVW:
Odulphuslyceum
Let
op: dit
is de
één-na-laatste week van de schoolvakantie

Inschrijfkosten: €45,- per kind
Locatie KVW: Odulphuslyceum

van der

Vleuten & Derix

Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

Grafisch
ontwerp
met dubbele
aandacht
www.karelenlinda.nl

Voor een passend afscheid
www.harrietvandervleuten.nl

Henr. Ronnerstraat 19
5038 KH Tilburg

Ontwerpstudio Karel & Linda

Veemarktstraat 34

 @karelenlinda

5038 CV Tilburg
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De gezichten achter de vrijwilligers

Inez Tuerlings in haar element bij PortAgora.

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief op allerlei terreinen.
In het buurthuis, bij de wijkkrant, in het buurtpreventieteam, 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 vrijwilligers aan het woord komen. Deze keer maken we kennis
met Inez Teurlings.

Als ik op één van mijn wandelingen
door de stad binnenloop bij kringloopwinkel PortAgora, tref ik daar
Inez Teurlings aan. Inez woont al
25 jaar in de Telegraafstraat in Centrum-West en is ook een bekend
gezicht in het wijkcentrum In De
Boomtak. Sinds het recente overlijden van haar man, die daar wekelijks ging biljarten, komt ze daar nu
niet meer zo vaak als eerst.
Inez is inmiddels 82 jaar maar is,
zoals ze zelf aangeeft, “nog heel vitaal en heel actief”. Thuis doet ze
elke dag oefeningen aan de rekstok,
yoga en tien verschillende oefeningen. Ze is geboren en getogen in Tilburg, heeft de middelbare school
gevolgd op de kostschool in Vught
en heeft daar haar mulodiploma
gehaald. “En een godsdienstdiploma en een typediploma”, wil ze
graag ook melden. Haar ouders
hadden een zogenaamde 'manufacturenzaak' op het Besterd-

plein waar ze in haar vrije tijd ook
meehielp. In haar werkzame leven
heeft Inez wel twaalf banen gehad,
allemaal als administratief medewerker, waarbij ze telkens vertrok
als het haar niet meer beviel. Ook
heeft Inez acht jaar als fractielid van
de VVD in de gemeenteraad van
Tilburg gezeten.
Na haar werkzame leven is ze vrijwilligerswerk gaan doen omdat ze,
zoals ze zelf zegt “onder de mensen wil blijven en heel graag bezig
wil zijn“. Inez is nu op twee fronten
actief als vrijwilliger. Ze begeleidt
oudere mensen die in een rolstoel
zitten, gaat ze thuis ophalen om
een stukje te gaan wandelen en
ergens een kopje thee of koffie te
gaan drinken. Daarnaast werkt ze
als vrijwilliger bij PortAgora. Daar
is ze op maandagmiddag, donderdagmorgen en zaterdag de hele dag
actief en doet daar verschillende
werkzaamheden. "Maar niet ach-

ter de kassa, want dat vind ik veel
te ingewikkeld." Als ik haar tref is ze
bezig met de inname van spullen
voor de afdeling potten en pannen.
Ze beoordeelt bij binnenkomst of
ze nog bruikbaar zijn, maakt ze netjes schoon en zet ze vervolgens in
het juiste rek. Tijdens ons gesprek
beantwoordt ze tussendoor vragen
van de klanten. De ene keer in vlekkeloos Engels en bij een volgende
klant met hetzelfde gemak in het
Duits, met dank aan de ouderwet-

se mulo. Het resultaat is wel dat de
verkoop van een pan die voor 13
euro te koop stond, voor 8 euro de
deur uit gaat.....
Inez hoopt nog heel lang mee te
gaan, gezond te blijven en als vrijwilliger actief te blijven, omdat zoals ze aangeeft, “de hemel vast heel
erg saai is!“
Clemens Audenaerd
	Han van den Berg

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.

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

hics: Sylvia Stakenburg
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lindepleinmarkt@gmail.com
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uur en in het weekend: Olmenstraat 2.

De lindepleinrommelmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door:

Cartridge €urope

info: lindepleinmarkt@gmail.com

AVANGI

teken-, schilder-, hobbymaterialen
en lijstenmakerij

acquisitie: bpMedia+Design

acquisitie: bpMedia+Design

acquisitie: bpMedia+Design

HAIRFASHION

bredaseweg 110, Tilburg

lindepleinmarkt

C€
Cartridge €urope

C€

teken-, schilder-, hobbymaterialen
en lijstenmakerij

C€

Cartridge €uropeCartridge €urope
Boomstraat 117 • 5038 GP Tilburg • 013 - 542 07 31
www.antoondejong.nl • info@antoondejong.nl

Boomstraat 117 • 5038 GP Tilburg • 013 - 542 07 31
www.antoondejong.nl • info@antoondejong.nl

Iedereen is van harte welkom op een hopelijk zonnige Lindepleinmarkt op zondag 12 juni.
Bij het ter perse gaan van deze krant waren er nog kramen over.
Voor meer informatie bel met Drukkerij Habé: 013-5423735
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Coronaschade verhelpen met yoga

Yogadocente Mihaela Anohina.

De lockdowns en de isolaties vanwege corona zijn gelukkig al lang
voorbij. Maar deze periode heeft echter nog steeds invloed op ons
leven. Thuiswerken, thuisbezorgen en online shoppen zijn wellicht
goed voor minder files, milieu en zelfs geopolitiek, maar niet per
se voor onszelf. We bewegen minder en minder. Tel daar de coronaschade voor ademhaling en psyche bij op en het is duidelijk dat
we achterstallig onderhoud moeten aanpakken.
Wij vermelden altijd de activiteiten van wijkcentrum In De
Boomtak. Zoals 60+ Damesgym,
biljartverenigingen, Junior Jitsu en
wijkwandelingen. Deze keer waren
we uitgenodigd bij Cultuurhuis
Monopole. Het prachtige voormalige wijnhuis aan de Langestraat
huisvest in eerste instantie BSO
Monopole. Kinderen kunnen er
aan veel sportieve en creatieve
activiteiten deelnemen. Maar ook
volwassenen kunnen er terecht om
hun coronaschade aan te pakken.

Goed voor lichaam en geest
Mihaela Anohina (42), geboren
in Bulgarije en moeder van twee
kruikjes, geeft af en toe een workshop kinderyoga voor de BSO
en elke dinsdagavond om 20 uur
yogales voor volwassenen. En yoga
is bij uitstek geschikt om weer helemaal in balans te komen. Mihaela

is in Tilburg en Engeland opgeleid
als yogadocente en geeft ondertussen al vijf jaar les op verschillende
locaties in Tilburg. Ze legt uit dat
yoga veel verschillende vormen
heeft. Bij Monopole geeft ze in
principe vier lessen in rij. Eerst een
klassieke les Hatha Yoga, dan een
les Yin Yoga en vervolgens twee
lessen Somatic Yoga (voor nadere
uitleg zie haar website). Het doel is
om blokkades uit het lijf te verwijderen en een soepeler, evenwichtiger en sterker lichaam te krijgen. Je
leert om je adem, lichaam en geest
te beheersen.

Zorgen voor balans
Ze prijst yoga vooral als remedie
voor hedendaagse problemen
zoals hoofdpijn, stress en burnout. Maar ook speciaal voor coronaschade, zoals ademhaling,
vermoeidheid en disbalans in het

lichaam door veel zittend thuiswerken. Dit kan weer hersteld worden door de langzaam opgebouwde yogalessen van Mihaela. Deze
richten zich op het verbeteren
van mobiliteit, kracht, houding en

ademhaling en op het verlichten
van hoofd-, schouder-, nek- en rugpijn. Deze yogabeoefening creëert
een groter lichaamsbewustzijn.
+

Laurens Elzinga

Lees meer over yoga op haar website: www.amikayoga.nl
En voor de BSO op www.kinderstadtilburg.nl/locaties/monopole

De yogaruimte in cultuurhuis Monopole.
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RAAMVERHALEN

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

Een klein houten rekje met schattige kleine kleertjes staat voor
het raam bij Noordstraat 88. Geen ‘normale’ raamdecoratie en
het is duidelijk geen winkel, dus de nieuwsgierigheid is weer gewekt. Het blijkt het woonhuis te zijn van de ouders van de zussen
Marieke en Meike Oomes, allebei leerkracht en sinds januari 2021
ook ondernemer.
In 2021 kochten de zussen ‘Silky
Label’ van de ontwerpster en eigenaresse van het merk. Zijdezachte, biologische, duurzame en
schattige kleertjes voor kindjes
van 0-4 jaar. De zussen bedrukken
ze eigenhandig als dat gewenst
is, ze hebben ook de drukpers
overgenomen.

Om de hoek
Toen Meike 10 jaar geleden moeder werd, kocht oma Oomes een
leuk setje van Silky Label.
Marieke Oomes vertelt: “Mijn
moeder kende het omdat de eigenaresse om de hoek, in een zijstraat van de Noordstraat, woont.
We waren allebei direct fan en
kochten het al jaren voor onze
kinderen. Dus toen het merk anderhalf jaar geleden te koop kwam,
zijn we gaan praten. We gaan
altijd samen met alle kinderen

op vakantie. Op een camping bij
Hummelo viel bij een drankje het
besluit: We doen het!” Dat hield
wel in dat er ook een flinke voorraad overgenomen werd, dus de
slaapkamers van de zussen in het
ouderlijk huis staan nu vol met
rekken en kasten. En in het raam
bij pa en ma staat dus het rekje,
zodat mensen zelf kunnen voelen
hoe zacht het katoen is. Je mag gewoon aanbellen.

Geen winkels
Silky Label wordt nog niet in winkels verkocht, alleen maar via
hun website www.silkylabel.nl,
www.bol.com, Facebookpagina en
instagramaccount @silkylabel. Dat
willen ze voorlopig ook zo houden.
Ook gaan ze zelf soms de boer
op: “Mijn dochtertje Bobbi gaat
naar kinderdagverblijf Sterre, die
sturen ouders van kindjes bij aan-

Marieke en Meike Oomes bij het kledingrekje van Silky Label.

melding of een nieuwe geboorte
een cadeautje. Ik vind het nog wat
lastig om het zomaar te vragen,
maar ik ben toch naar de directie
gegaan. Nu sturen ze Silky Label
als cadeautje. Ook bij Sterk Huis
hebben ze rompertjes van ons met
hun logo.”

Toekomst
“En we dromen groter. Gemeente
Tilburg stuurt ook een cadeautje
naar inwoners als ze een kindje

komen aangeven… en we willen
ook nog grotere maten in de toekomst.” De komende zomer willen ze op wat leuke markten gaan
staan zoals de Dwalerij en Feelgood in Eindhoven. Voorlopig allemaal naast hun banen, maar wie
weet is dat in de toekomst anders,
al ligt hun hart ook bij de kinderen in het onderwijs.
Fransje ter Doest
	Chris Oomes

Bespreekbaar maken van dementie zorgt voor begrip
De aftrap van het project Dementievriendelijke Noordhoek is geslaagd. Met ruim 40 wijkgenoten is 20 april stilgestaan bij de vragen: Wat is dementie en hoe kunnen wij als wijk hiermee omgaan?
De discussie die tijdens deze avond gevoerd werd, liet zien dat niet
altijd alles duidelijk is, maar dat we er wel samen aan willen werken.
Wethouder Dols opende de avond
met de boodschap dat de gemeente Tilburg volledig achter dit project staat. Hij gaf aan dat dementie
één van de snelst groeiende hersenaandoeningen is. Een wijk die
ervoor openstaat om deze groep
mensen zo lang mogelijk volwaardig te laten meedoen, is een wijk
die begrijpt waar het leven om
draait.

Enkele hoogtepunten
Het interview met een echtpaar
waar dementie binnen het dagelijk-

se leven een belangrijke rol speelt,
liet zien dat dementie draagbaar
kan zijn door veel liefde voor elkaar
en door er open over te zijn naar
de omgeving toe. Vooral door het
bespreekbaar te maken ontstaat er
begrip. Het laat ook zien dat mensen om je heen vrijwel altijd bereid
zijn om hier rekening mee te houden. Elkaar helpen doet men graag.
Hierna werden er stellingen over
dementie voorgelezen en kon je
aangeven of je het hier wel of niet
mee eens was. Vervolgens gingen
de aanwezigen in gesprek hierover.

Vooral dit gesprek bracht vaak
nieuwe inzichten. Het belangrijkste
was wel dat er vaak geen duidelijke
ja of nee is. Ieder mens heeft zijn
eigen unieke dementie. Niemand is
hetzelfde. Iedereen beleeft zijn hersenaandoening op zijn eigen wijze.
Dat geldt ook voor de mensen om
deze persoon heen.

Oproep aan onze wijkbewoners
De avond eindigde met de oproep aan de aanwezigen om
mee te denken hoe dit project
te laten slagen. Wat kunnen wij
doen om onze medewijkbewoners met dementie, Alzheimer
of andere hierop lijkende hersenaandoeningen zolang mogelijk
actief bij het dagelijkse leven te
betrekken? Heb je ideeën, wil je

meedenken of misschien wel aansluiten bij deze werkgroep? Of heb
je andere vragen of opmerkingen?
Laat het ons dan weten via: geheugenwinkel@dewever.nl, gericht aan
Heidi van Tuel.
Namens de werkgroep
Dementievriendelijke Noordhoek
Rien Wouters, wijkbewoner
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Blikvangers in de Tuinstraat
van bevindt zich de dubbele deur
die toegang gaf tot de theaterzaal
op het achterterrein. De middenvleugel is hoger dan de twee zijvleugels. De beide zijvleugels hebben ook drie traveeën. Tussen de
beide voordeuren bevindt zich de
gevelsteen met opschrift: 'Prima
lapis positus' (de eerste steen geplaatst) met de datum 20.4.1898.
In de rechtse travee van de middenvleugel zien we een geboogd
venster uit zes delen.
Op de eerste verdieping van de zijvleugels bevinden zich aan iedere
kant drie geboogde vensters met
een bovenlicht. De middenvleugel
heeft ook drie geboogde vensters
met een bovenlicht in vijf delen.
De voorgevel is uitgevoerd met
tien pilasters. De zolderverdieping
heeft zes dakkapellen. Momenteel
bevat het een appartement, een
woning en kamers voor vijftien
studenten.
Tuinstraat 66 t/m 70.

De Tuinstraat, vroeger Tuinpadje geheten, telt veel statige panden.
Sommige gebouwen zijn nauw verbonden met de geschiedenis van
Tilburg. In het vorige nummer stond ik stil bij het pand van Jan
van der Valk, de architect die een aantal beeldbepalende huizen
en gebouwen in Tilburg heeft ontworpen. Nu wordt aandacht gevraagd voor de huisnummers 66 t/m 70 in diezelfde Tuinstraat, het
pand dat nauw verbonden is geweest met de geschiedenis van de
Tilburgse arbeider.
Het fraaie pand met de huisnummers 66 t/m 70 vormt één geheel.
Het was het voormalig cultureelen vergadercentrum met twee
dienstwoningen van de RK Gildenbond. Het had tevens een theaterzaaltje, bekend onder de naam
de Scala. De katholieke jeugd ging
er dansen. De theaterzaal, toen
in gebruik als antiekopslag, werd
in 2004 door brand verwoest en
heeft plaats gemaakt voor een parkeerterrein. Het pand is gebouwd
in 1898 naar ontwerp van de Tilburgse architect C.F. van Hoof met
kenmerken van de eclectische stijl.
Na de in 1891 afgekondigde pauselijke encycliek 'Rerum Novarum'
werd de arbeidersklasse zich meer
bewust van hun situatie. De en-

cycliek hield zich bezig met de
positie van de arbeider met als
uitgangspunten een rechtvaardig
loon, recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. In navolging van vakorganisaties op de
werkplaats van de Spoorwegen
(D’n Atelier) ontstond in 1895 de
eerste echte vakbond van bouwvakkers die een hoger loon eisten.
Spoedig daarna ontstonden er
vakbonden voor andere beroepsgroepen, die zich een jaar later al
verenigden in de RK Tilbugsche
Gildenbond, later onderdeel van de
landelijke RK Werkliedenvereeniging (RKWV). Tijdens de bezetting
door de Duitsers werd de RKWV
opgeheven, om in 1945 te worden
heropgericht als Katholieke Arbei-

dersbeweging (KAB). Samenwerking met het CNV en NVV onder
leiding van Bart van Pelt werd door
de bisschop afgewezen, het werd
toen zelfs katholieken verboden lid
te worden van het NVV!
De voorgevel is vrijwel symmetrisch, heeft twee bouwlagen en
een zolder. De middenvleugel
heeft drie traveeën. De centrale
hoofdingang van de Gildenbond
bestaat uit een dubbele voordeur
met daarboven een geboogde
raampartij in vier delen. Links hier-

De Rijksgebouwendienst geeft de
volgende waardering:
“Het heeft cultuurhistorisch belang
als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk
de stichting van een cultuurcentrum ter verheffing van de katholieke volksklasse; het is tevens van
belang als belangwekkend voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het volkstheater als gebouw voor de arbeidersbeweging.”

De eerste steen van het pand werd gelegd in 1898.

Wil Verheggen
Han van den Berg
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COLUMN THEO VAN IERSEL

DEN BARBEKJOE
Agge de naom van dè ding int AaBeejÈn schrèèft, dan zènner veul
meense dietem verkeerd schrèève. Agget goe wilt doen moetet meej
en seej schrèève èn nie meej en kuu. Dörem is de Tilburgse taol zo
fèèn, want daor hoefde nie op te lètte hoe dègget schrèèft. Int Tilburgs
hèbbeme gin seej èn gin kuu, dus we schrèèvenet gewoon meej kaajee: barbekjoe.
Irstes moek wèl èffe kwèèt dèk niks om barbekjoewe geef. Dörem zèèk
marres gòn zuuke wèkker ammel oover kan schrèève. In ieders geval ist en
ding waordègge vlêes èn aander spul om te eete, meej kunt rostere òf wèsse
ok wèl zègge: grille. Zu daor sewèèle et wortje grilleg vendaonkoome?
Ik dènk van wèl. Want ak nòr de wòrst kèèk dieter bè meense van den
barbekjoe gehòld wòrt, dan ziener die dinger mar aoreg èùt.
Et barbekjoewe schènt ok en soosjaol gedoe te zèèn. Mistentèèds as
meense dè gòn doen, wòrter aander vòllek bè ötgenoodegd. Umdèt dan
goej weer is, wòrt dè ding bèùte gezèt èn gòn ze òn de gang. Mar ast zovèr
is moete aander meense daor in de buurt nòr binne. Dan ist dur et lewaaj,
de stank èn de wallem bèùte niemer om te harde. Dè noeme ze dan en
soosjaol gebeure. Dus akker wè zinnegs oover wil schrèève moeket daor
nie gòn zuuke.
Dörem zèèk wè dieper in de boeke gedooke èn daor kwaamek et
vòllegende teege.
Toen int Neejoolietiekum et vuur ontdèkt wier, brògt dè verschaaje nuuwe
meugelekheeje meej vur den hoolemeens van dieje tèèd. Dees saome
meej et ötvèène vant vuurstêenmès, konnet vlêes vant vèl gesneeje wòrre.
Et wier dan in stukke gesneeje èn op en spit klòrgemòkt. Dur et zôo te
doen kosset vlêes makkeleker vertèèrd wòrre, umdè vlèes dè gerosterd is
makkeleker vertèèrd dan raaw vlêes.
Honderde jaore laoter, in de zeuventiende euw, waare rond de Keriebiese
eilaande Fraanse èn Èngelse aventuuriers, ballingen èn ontsnapte
gevangene hil èèreg aktief. Ze naame van de pieraote die daor wonde et
kunsje oover om vlêes, mistes van vèèrekes, zuutjesaon te rosteren om et
zôo langer te kunne bewaore.
Et schènt ok dèt wortje barbekjoe, dè vieja et Spònse wortje ‘barbacoa’ int
Èngels terèègtekwaam, van Indiaansen afkom is. Zôo han bevobbeld de
Tajino indiejaane, et wortje ‘barbabicu’ wè ‘et hèllege vuurbèd’ beteekend.
In den barbekjoetechniek zènner ok verschille: dierèkt (grille òf rostere)
èn indierèkt. Bij die twidde metoode wòrret eete nie boove mar bèùte
de dierèkte straolingswèèremte geleej. Asser dan enen dèksel op den
barbekjoe gezèt wòrt, krèède en aafgesloote geheel waordèt eete dur
de indierèkte hitte vant vuur, as in enen oove gegaord wòrt. Dur et
oopezètten òf slèùte van de vèntielaasiegötjes kunde dan de tèmperatuur
reegele. Ènt schènt nòg gezonder te zèèn ôok. Et eete zal veul minder snèl
ònbraande. Ge moetet ammel vantevurre wèl insmèère meej ollie. Ollie,
mar ok marienaade, beschèèremet eete teege ònbraande èn dörem ist eete
dè van den barbekjoe aafkomt en hil stuk gezonder.
Mar nie vur mèn. Ik vèèner niks aon èn hil dè gedoe deromheene ok nie.
Khèb ok ginnen barbekjoe dus ik haawet gewoon bè men pannekes opt
gasfernèùs.
Houdoe war èn gullie veul plezier meej dè gedoe,
Teejooke

Gezond
aan tafel
TARTAAR VAN NIEUWE HARING
Er bestaat nogal wat verwarring over de term ‘nieuwe haring’ en ‘maatjesharing’.
Volgens de warenwet mag het pas nieuwe haring genoemd worden vanaf de start
van het seizoen in juni tot en met 30 september. Daarna heet de haring officieel
maatjesharing. Die naam komt van de vroegere benaming ‘maagdelijke haring’, omdat
deze haring nog geen hom of kuit bevat. Maatjesharing is verder hetzelfde als nieuwe
haring, met hetzelfde vetgehalte en van dezelfde kwaliteit als de eerste nieuwe haring
van het seizoen. Haring is het hele jaar rond lekker en gezond.

Ingrediënten : 6 personen
6 nieuwe haringen
1 sjalotje
1 friszure appel
1 komkommer

½ bakje verse dille
2 eetlepels mayonaise
tabasco
Benodigdheden:
1 garneerring

Bereiding:
• Verwijder de staartjes van de haring.
• Snij de sjalot en de vis in kleine stukjes.
• Schep de sjalot en de haring door elkaar.
• Breng op smaak met peper.
• Snijd de appel in blokjes van 1/2 cm.
• Halveer de komkommer in de lengte, verwijder met een lepel de zaden en snijd het
vruchtvlees in blokjes van 1/2 cm.
• Houd 6 mooie takjes dille achter voor de garnering en snij de rest fijn.
• Meng de appel met de komkommer, de dille en de mayonaise.
• Breng op smaak met de tabasco, peper en zout.
• Leg de ring op een bord en schep er 1/6 van de haringtartaar in.
• Schep hier 1/6 van het appel-komkommermengsel op.
• Verwijder de ring en garneer met een takje dille.
• Maak op deze manier nog 5 borden op.

Eet smakelijk!
» Tip: Serveer er een lekker broodje bij en eet smakelijk.

Bron: Allerhande
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AGENDA EN ACTIVITEITEN Wijkcentrum In De Boomtak
Maandag
08.30 - 09.30
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30

Prikpost Diagnovum
Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern
06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl
Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo tweede maandag van de maand
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen
Dutch Celtic Dance Academy.

Dinsdag
08.30 - 09.30
10.00 - 12.30
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.30 - 11.30
14.00 - 15.00
13.00 - 15.00
17.30 - 19.00
20.00 - 23.30

Prikpost Diagnovum
Schilderles Fiona van Rossem
Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern
06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl
Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
Wijkwandeling
Moedergym
Het Kiemuur (RIBW)
De Eeterij In De Boomtak 
Biljartvereniging De Boomtak

Woensdag
08.30 - 09.30
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00
19.00 - 20.00
19.30 - 22.30
20.00 - 21.30
20.00 - 21.30
20.00 - 22.00
20.00 - 22.30

Prikpost Diagnovum
Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern
06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl
Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
PC-EHBO
Biljartvereniging Boomstraat 81
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Darten
Redactievergadering wijkkrant 1x per maand
Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
Wijkraad vierde woensdag van de maand
Biljartclub 't Lapke oneven weken

Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden via:
scprojects013@gmail.com of telefoon/app: 06 81595316.
Superkids - activiteiten kids 4 t/m 12 jaar
1 juni
13:00-16:00
		
		
8 juni
13:30-14:30
15:00-16:00
22 juni
13:30-14:30
15:00-16:00
29 juni
13:00-16:00
		
		

Kloostertuin Zomermiddag
Picknicken, schilderen en
spel in de Kloostertuin
Bliklopers maken
Bloemen maken
Kwartet knutselen
Wie ben ik maken
Kloostertuin Zomermiddag
Pannenkoeken eten, waterspel
en bloempotten pimpen

Activiteiten vanaf 18 jaar
3 juni
20:00-23:00 Pubquiz
17 juni
20:00-23:00 Pubquiz
10 juli
13:00-17:00 Jeu de boules & Borrel in de
		Kloostertuin
1 Juli
20:00-23:00 De grote muziekquiz

Kinderdisco
We kampen met een groot tekort aan vrijwilligers. Om de disco in
mei weer mogelijk te maken zijn we op zoek naar ouders/verzorgers
die sporadisch willen bijspringen.
De twee volgende datums: 10 juni en 8 juli.
In principe elke tweede vrijdag van de maand van 19:00 tot 21:00 uur.

De Buurtkeuken

Donderdag
08.30 - 09.30
09.30 - 10.45
09.30 - 11.30
10.00 - 12.00
10.00 - 17.00
10.30 - 12.30
13.00 - 16.00
14.00 - 17.00
19.30 - 20.30

Doe jij mee met SuperKids?

Prikpost Diagnovum
Yoga
Computercursus
Bestuur In De Boomtak 1x per 2 weken
Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
Vergadering Bestuur Noordhoek eerste donderdag van de maand
Fietstocht tweede donderdag van de maand
Seniorenmiddag 55+ derde donderdag van de maand
Dutch Celtic Dance Academy

• Iedere dinsdag twee gezonde afhaalmaaltijden vanaf €5,50
• In juni op woensdag iedere week een verse salade voor €6,50

» Weet je dat er nog plaats is bij onze Eeterij op dinsdagavond?
Wil dan ook lekker komen eten, neem contact
op met ons wijkcentrum: 013-543 09 20.

Vrijdag
08.30 - 09.30
14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Prikpost Diagnovum
Handwerkmiddag
Kinderdisco tweede vrijdag van de maand

Zaterdag
10.30 - 11.30
11.00 - 12.30
11.30 - 12.30
13.00 - 17.00

Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
Repair Café derde zaterdag van de maand

Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg
013-5430920 (ook voor openingstijden)

Ook dit jaar verzorgt de werkgroep Ouderen in de
zomervakantie weer een aantal gezellige donderdagmiddagen in het wijkcentrum In De Boomtak.
De exacte datums zullen in de volgende wijkkrant en
via publicatie op flyers bekend gemaakt worden.

Algemeen: info@deboomtak.nl
Buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com
Reserveringen: office@deboomtak.nl
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Ook snel en gegarandeerd eerst de zekerheid van een woning aankopen en pas dan je

woning verkopen? Naber Garantiemakelaars, jouw makelaar in Tilburg regelt het voor je!
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