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Samen op de Noordhoeksofa

Al ruim twee jaar werken de bewoners van onze buurt aan een 
pilot Omgevingswet. In het voorjaar presenteerden de vrijwilligers 
onze wijkvisie aan een volgestroomde wijkcentrum. Deze grote 
inspanning van de bewoners plus dat het oude bankje uit elkaar 
viel, heeft de gemeente ertoe bewogen een nieuw bankje aan onze 
wijk te schenken. 

Eerst moest er plek gevonden wor-
den waar het zwaargewicht ver-
fraaid kon worden. Dat werd snel 
gevonden. Gertjan, directeur van 
Loe�  van de Wal Vastgoed, stelde 
het voormalige Gianotten-pand 
aan de Bredaseweg beschikbaar. 
Dit pand staat leeg tot zij het gaan 
herontwikkelen en bood meer dan 
genoeg ruimte voor het monniken-
werk dat zou volgen. 

Het bankje is ontworpen en ge-
maakt door onze wijkbewoners, 
Rien en Wies. En het ontwerp mag 
er zijn! De drie vogeltjes van In De  
Boomtak op de zijkant, bloemen 
en vlinders op de achterkant en 
op de voorkant een QR-code naar 
het nieuws uit de Noordhoek, de 
prachtige rode beuk van het Ha-
gelkruisplein en onze iconen West-
point en de Watertoren.

Iedereen blij bij de onthulling van het nieuwe bènkske.

Lees verder op pagina 3

Een Social Sofa wordt niet zomaar 
geplaatst. Een social sofa bènkske 
is bedoeld om te verbinden, om 
sociale contacten op te doen, om 
de buurt nog gezelliger te maken. 

Karin Bruers, de bedenker van So-
cial Sofa zegt: “Wie zijn buren kent, 
voelt zich veiliger, minder eenzaam 
en gelukkiger.” Dus werd ook ons 
nieuwe bankje een sociaal project.

  Jaap van den Dries
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Bierbrouwer René Stenvert kan vol 
enthousiasme vertellen over zijn 
bierbrouwerij, gevestigd achter 
zijn huis aan de Noordhoekring 75. 
Daar is het oude koetshuis als een 
kleine, maar professionele brou-
werij ingericht. Het brouwproces 
luistert erg nauw. Waar mogelijk 
wordt het proces computerge-
stuurd. Maar dat wil geenszins 
zeggen dat er geen handwerk bij 
komt kijken. Bier brouwen is een 
echt ambacht, waarbij de compu-
ter slechts een niet te missen, goed 
hulpmiddel is. Yvette Schröder, de 
vrouw van René, doet volop mee 
in de brouwerij, niet zozeer als 
brouwer, maar vooral in alle on-
dersteunende activiteiten.

Het bier is onder andere te koop 
aan de brouwerij en via de web-

shop. Bij Steck013 en Kandinsky 
komt het uit de tap. De belang-
stelling voor het bierbrouwen is de 
laatste jaren erg toegenomen. Bij 
de Stadsbrouwerij Tilburg kun je er 
zelf mee aan de slag. Het afgelopen 
jaar mocht René ongeveer 75 groe-
pen ontvangen om te brouwen of 
voor een rondleiding en proeverij. 
Veel groepen hebben zijn Stads-
brouwerij ontdekt via internet. 
Soms zijn het bedrijven die bij een 
bedrijfsuitje een speciaal biertje 
willen brouwen, soms zijn het ge-
woon gezellige vriendengroepen.

Voor de productie van bier zijn 
vier natuurlijke ingrediënten no-
dig: water, hop, mout (van brouw-
gerst) en gist. Daarmee ga je aan 
de slag. De deelnemers aan een 
brouwdag kunnen dan volop aan 

Maak je eigen bier bij Stadsbrouwerij Tilburg
Stadsbrouwerij Tilburg in onze wijk aan de Noordhoekring is 
in vijf jaar uitgegroeid van een hobbybierbrouwerij naar een 
echte bierbrouwerij. Stadsbrouwerij Tilburg is overigens niet te 
verwarren met Stadsbrouwerij 013, die zich later aan de Piushaven 
heeft gevestigd.

de bak, terwijl René alles tijdens 
het brouwproces scherp in de ga-
ten houdt, adviseert en uitlegt wat 
de achtergrond is van zijn advies of 
ingrijpen. Een echt Tilburgs biertje 
brouwt René met de roggekorrel 
uit het Stadsbos013, waar een boer 
een akker met rogge verbouwt. 
Dat biertje is speciaal, omdat de 
productie van die rogge beperkt 
is. De meeste mout betrekt hij van 
Holland Malt uit Lieshout.

Tijdens het bierbrouwen wordt de 
inwendige mens niet vergeten en 

René Stenvert in zijn brouwerij.

krijgen de deelnemers van Yvette 
ko�e, hapjes, een heerlijke lunch 
en gedurende de brouwdag een 
biertje voorgezet. Dat biertje heb 
je niet zelf gebrouwen, want aan 
het eind van de brouwdag is het 
pas tijd om aan jouw brouwsel gist 
toe te voegen en dan is het nog 
minstens vier weken wachten op 
jouw uiteindelijke biertje. Santé al-
vast dan maar.

 Wil Verheggen
 Han van den Berg
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Manon Ausems van Studio Beel-
dig Mozaïek gaf vervolgens een 
workshop mozaïeken. Waarna vier 
dames, vier maanden lang keihard 
hebben gewerkt aan het snijden, 
knippen en plakken van de vele 
kleine mozaïeksteentjes. Zeker ge-
zellig, maar ook bikkelen tot ver-
kleumde handjes aan toe. Els, Fran-
cien, Monique en Wies hebben een 
waar kunstwerk gemaakt waar wij 
nog heel lang van zullen genieten. 
Vervolgens is de buurt gevraagd 
waar de bank moest komen te 
staan. Een jury heeft veel voorge-
stelde locaties afgewogen. Robert 
Hornikx, onze wijkregisseur: “We 
wilden een zichtbare plek, het 
liefst bij een entree van de wijk, 
waar veel mensen langskomen en 
waar we geen overlast verwachten 
voor verkeer en omwonenden.” Zo 
vielen onder andere de Klooster-
tuin en het Hagelkruisplein helaas 
af. De winnende locatie werd het 
grasveldje langs de Meanderfl at te-
genover Karakter en is ingezonden 
door Jeanne en Suzanne. 

Prijswinnaar Jeanne woont zelf in 
de Meanderfl at en is erg blij dat 
ze het bankje vanaf haar balkon 
kan zien. Jeanne: “Het is een mooie 
open en zichtbare plek waar veel 
mensen langs komen. Ik denk dat 
het recht doet aan het mooie bank-
je en de inspanning van de makers. 
En wellicht krijgt het grasveldje nu 
ook wat meer betekenis, het wordt 

Vervolg van pagina 1

maar weinig gebruikt. Misschien 
kunnen we er later nog wat mooie 
bloemen bij planten.” Zo krijgt het 
sociale project misschien ook nog 
een kleurrijk staartje.

Eind oktober was het dan zover. 
De locatie werd met wit zand en 
tegels verhard, zodat het bankje 
van ruim 1.650 kilo niet verzakt en 
er geen modderpoel omheen ont-
staat. Na een dankwoord van onze 
eigen ‘projectleider’ Rien Wouters 
werd het bankje onthuld door de 
vrijwilligers onder toeziend oog 

van vele wijkbewoners. De onlangs 
overleden Francien werd vertegen-
woordigd door haar zoon John en 
twee kleindochters, Lotte en Suus. 
Francien heeft een plekje gekregen 
met ‘haar vlinder’ op de achterkant 
van het bankje. Zo is het een echt 
sociaal bankje geworden van en 
voor alle vrijwilligers en wijkbewo-
ners van de Bomenbuurt! Met de 
keuze voor het Meander-grasveld 
heeft het bènkske een prominente 
plek gekregen in onze wijk. Kom jij 
er ook een praatje maken met een 
buurtbewoner? 

Laurens Elzinga
 Jaap van den Dries

Oogstrelende Social Sofa bij de Meanderfl at.

Rien Wouters, Suzanne Verhaaren en Jeanne Keunen.

Maak je eigen bier bij Stadsbrouwerij Tilburg

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

Rubensplein 25 
5025 ND Tilburg
013 542 26 59

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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Personeel
Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN of 
COMPUTER hulp of BIJLES voor uw 
kind? Studenten uit uw wijk helpen 
graag. Uurtarief slechts € 13,90.
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Whatsapp /bel 06 1482 6000 Slechts € 13,90 uur (incl. BTW)
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Peeters is een bekende naam voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de 
Tilburgse geschiedenis. Hij heeft 
vele tientallen regionaalhistorische 
boeken op zijn naam en was onder 
andere gemeentearchivaris, hoofd 
van het Stadsmuseum Tilburg en 
medewerker van het Regionaal Ar-
chief Tilburg. 

Het verhaal van de oude wijk
“Ik heb van mijn hobby jarenlang 
mijn werk kunnen maken. En nu 
ik met pensioen ben, heb ik van 
mijn werk weer mijn hobby kun-
nen maken”, grapt Peeters. Dat dit 
keer de Noordhoek, Binnenstad en 
Hoogvenne aan bod komen, was 
een kwestie van tijd. Peeters gaat 

De oude gebouwen geven     karakter aan onze wijken
Liefhebbers van nostalgische foto’s en verhalen opgelet! Ronald 
Peeters heeft onlangs talloze archieven uitgeplozen op zoek naar 
historisch beeldmateriaal uit, jawel, de Noordhoek, Binnenstad 
en Hoogvenne. Het resultaat is een volgende uitgave – deel 7 
inmiddels – in de bekende reeks historische fotoboeken van 
Tilburg. 

Ronald Peeters signeert zijn nieuwste boek.

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

Slechts € 16,50
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 

 KIES 3 MAALTIJDEN Knip uit!
Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar:
Stichting Maaltijdenexpres (ANBI) 
Antwoordnummer 60779, 5000WB Tilburg

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

Thuiszorgkorting!
Bel(013) 544 2513

stapsgewijs alle oude wijken van 
de stad af op zoek naar historische 
beeldmateriaal en het verhaal ach-
ter de beelden. 

Foto’s van vroeger
Zijn werkwijze is grotendeels het-
zelfde: de foto’s zijn het uitgangs-
punt en hierbij zoekt Peeters de 
context en de achtergrond. Men-
selijke bronnen gebruikt hij voor-
al om aan goed beeldmateriaal te 
komen, niet om te interviewen. “In 
de beeldbank van het regionaal ar-
chief staan vele tienduizenden fo-
to’s, maar bij mensen thuis liggen 
natuurlijk ook nog ontelbare foto’s 
van vroeger. Daar maak ik dank-
baar gebruik van.”
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Via sociale media zoals weblogs en 
groepspagina’s op Facebook krijgt 
Peeters ook veel materiaal aange-
leverd. “Ontzettend mooi en leuk 
om te zien wat dat oplevert. De 
Tilburgse geschiedenis leeft bij veel 
mensen en op de fotoboeken die 
inmiddels zijn verschenen, krijg ik 
veel respons. Ook omdat veel fo-
to’s weer gedeeld worden op social 
media.”

Herkenning
Ook in zijn nieuwste boek wor-
den de wijken belicht volgens vas-
te thema’s: religieuze gebouwen, 
verenigingsleven, beeldbepalende 
monumenten, oorlog en bevrij-
ding. Het eerste beeldmateriaal 
dateert van begin 20e eeuw en de 
foto’s beslaan grofweg honderd 
jaar. In de Binnenstad komen veel 
bekende locaties voorbij en in de 
Noordhoek is het ook een feest 
van herkenning. “De Noordhoek-
kerk, de verschillende kloosters, 
maar ook de vroeger beeldbepa-
lende molen in de Elzenstraat ko-
men aan bod.”

Nieuwe trend
Peeters vindt het lastig om de 
Noordhoek te typeren binnen het 

De oude gebouwen geven     karakter aan onze wijken
scala van Tilburgse wijken. “Het is 
nu een prettige, grotendeels voor-
oorlogse wijk. Vroeger was er veel 
meer bedrijvigheid qua winkels en 
zelfstandige ondernemers, maar 
dat was in veel Tilburgse wijken.” 
De Binnenstad is door de jaren 
gigantisch veranderd, maar wie 
goed kijkt, ziet toch nog best wel 
wat historisch erfgoed. “In Tilburg, 
en ook in de rest van Nederland, 
deden ze vroeger niet aan herbe-
stemming van gebouwen. Als een 
pand niet meer bruikbaar was, 
ging het simpelweg plat. Zoals het 
oude stadhuis, kerken en textiel-
fabrieken. Die trend is inmiddels 
helemaal gekeerd. Daarom heb-
ben we nu de LocHal, veel her-
bestemde kerken en kloosters in 
de stad. Naast mensen geven ook 
oude gebouwen de stad karakter 
en sfeer.” Het bewijs hiervoor le-
vert Peeters in zijn nieuwste boek.  
Het boek Binnenstad, Noordhoek 
en Hoogvenne telt 184 blz. en is 
geïllustreerd met 250 historische 
foto’s. Het is verkrijgbaar voor  
€ 23,50 bij de boekhandels in Til-
burg en Goirle. 

 Frank Vermeulen
 Jaap van den Dries

De Noordhoekse kerk kort voor de sloop in 1975. 
(Foto Dré van den Bogaard, coll. Regionaal Archief Tilburg)

De molen in de Elzenstraat in 1930 (afgebroken in 1965). 
(Foto coll. Regionaal Archief 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
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Ook dit jaar deed de Dionysius-
straat weer mee. Gestart werd 
met ko�e, de straat werd afgeslo-
ten, een grote partytent in elkaar 
gezet en we gingen met z'n allen 
aan de slag. Stoepen werden van 
onkruid ontdaan, bloembakken 
werden opnieuw gevuld en de 
bank bij de poort naar de Kloos-
tertuin kreeg een nieuw ver�e. 
Erg leuk was de activiteit waarbij 
de straatbibliotheek, de DioBieb, 
werd opgehangen tegen de poort 
die toegang geeft tot de Kloos-

Deze keer geen bijzondere voor-
werpen achter een raam, mooie 
gevel of rare winkel. Wel een lie-
ve mevrouw die iedere ochtend 
trouw achter haar ramen naar de 
kinderen zwaait die naar school 
onderweg zijn. Én naar hun ouders, 
want die zwaaien enthousiast mee. 
Ze fietsen of lopen soms zelfs een 
stukje om, om langs haar balkon 
te komen. Het is het tweede bal-
kon vanaf de hoek op de begane 
grond, in de Dionysiusstraat. Maar 
ze woont in de Elzenhof, achter het 
balkon met het gaas en de foto van 
de vlinder aan de muur. En nu we-
ten de kinderen voortaan ook hoe 
ze heet: Marijke Wieggers.

Marijke heeft zelf ook nog op de 
kleuterschool van “De Elzen" geze-
ten, lang geleden toen het nog een 
kleine school was. Haar hele leven 

woont ze al in Tilburg en daar heeft 
ze ook haar dochter grotendeels 
alleen grootgebracht. “Ik ben wel 
1,5 jaar getrouwd geweest, maar 
toen gescheiden. Heb ook nog 
wel eens een vriend gehad daar-
na, maar het was toch altijd weer 
gedoe. Ook wel leuk hoor, maar 
ik ben gewoon graag alleen", zegt 
Marijke met een glimlach. Inmid-
dels zijn er ook twee kleinkinderen 
die op bezoek komen en er is leuk 
contact met sommige buren, die 
ook helpen met de boodschappen. 
Dat lukt niet meer goed omdat ze 
met een rollator moet lopen.

Hoe en waarom is dat zwaaien 
destijds begonnen? “Ik weet het 
eigenlijk niet meer, ik zwaai al ja-
ren, het is gewoon spontaan be-
gonnen. Het is een leuke afleiding 
in de ochtend, ik ben altijd vroeg 

wakker. En inmiddels komen ook 
jongere broertjes en zusjes zwaai-
en die me al kenden omdat ze 
mee kwamen voordat ze zelf naar 
school gingen, heel leuk."
Als voorbijganger vind ik het een 

Burendag 2022 opening blauwe DioBieb
Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. 
Het wordt jaarlijks op de 4e zaterdag in september gevierd. Het 
doel is dat op Burendag de buurt gezellig samenkomt en veel 
mensen iets doen voor elkaar en voor de buurt. Goede buren 
zijn belangrijk. Douwe Egberts en het Oranje Fonds vinden het 
belangrijk dat buren met elkaar in contact komen. De buurt 
wordt er leuker, socialer en veiliger door. Dit jaar is Burendag door 
8500 buurten gevierd, nooit eerder deden er zoveel buurten mee.

Op weg naar je werk of wandelend door de wijk valt je soms 
opeens iets bijzonders op. Een aparte gevel of een raam met een 
goedgevulde vensterbank die uitnodigt om even bij stil te staan. 
Maar deze keer gaat het om een heel speciale traditie waar de 
schoolgaande jeugd elke ochtend aan meedoet: gezellig zwaaien!

Marijke komt voor de foto met Juul even naar buiten.

De DioBieb aan het hek van de Kloostertuin. 

hele leuke gewoonte, dus ik zwaai 
voortaan mee als ik naar mijn werk 
fiets, gezellig!

 Fransje ter Doest
 Han van den Berg

Heb je of zie je een bijzonder raam in de wijk, stuur dan 
een mail naar: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.R A A M V E R H A L E N

tertuin. Het mooie blauwgeverfde 
houten kastje werd meteen gevuld 
met boeken voor jong en oud. Het 
nodigt uit om er een boek uit te 
nemen. In alle rust kun je dan, in-
dien gewenst, in de Kloostertuin 
even kijken of het iets voor de ge-
interesseerde is om mee naar huis 
te nemen.

Natuurlijk werd er ruim aandacht 
gegeven aan ko�e, gezamelijk eten 
en een drankje. De deelname uit de 
straat was groot, dat vraagt natuur-

lijk het volgend jaar om een her-
haling. Dan is het Burendag op 23 
september. Misschien een idee voor 
andere buurten om ook mee te 

doen? Om dat te stimuleren kun je 
hiervoor vanaf half juni 2023 bij het 
Oranje Fonds subsidie aanvragen.

+  Wil Verheggen
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Een van die karakteristieke pandjes 
staat op nr. 91 en werd gebouwd in 
1897. De architect is niet bekend. 
Het bedrijf van papier- en boek-
handelaar Louis Mels was er tot 
1906 gehuisvest.
Oorspronkelijk had de ondergevel 
een ander aanzicht. Toen was links 
de etalage met de winkelingang, 
omgeven door een drietal pilas-
ters die bekroond werden met een 
licht bewerkte dwarsbalk. Daar-
naast een getoogde raampartij.

Na 1906 vestigde de firma Ch. van 
Olphen-Rijven zich er tot 1970 
met zijn slagerij. Naast het pand 
rechts is nog steeds een poort, die 
toegang geeft tot de achterkant 
van het huis. Wellicht dat er vroe-
ger het vee doorging op weg naar 
de slachtruimte. In 1919 heeft Van 
Olphen de ondergevel het huidig 
aanzicht gegeven. Aan de zijkan-
ten van de ondergevel deels uit 
baksteen opgetrokken pilasters, 
bekroond door een dwarse balk-

partij, met links en rechts daarop 
de afbeelding van een ossenkop. 
Aan weerszijden van de etalage 
is een deur. Boven de deuren zijn 
bovenlichten, verdeeld in zestien 
vierkante ruitjes en boven de etala-
geruit een bovenlicht met dezelfde 
raamindeling.
 
Op de eerste verdieping zien we 
drie getoogde ramen met boven-
lichten, aan de boven- en onder-
kant versierd met zandstenen 
strakke ornamenten. De goot 
met gootlijst wordt ondersteund 
door vier zandstenen hoeksteu-
nen. Centraal van het zadeldak 
is een rechthoekige topgevel ge-
bouwd met aan weerskanten een 
gekruld ornament, eveneens van 
zandsteen.

De Van Olphens zitten al meer 
dan 100 jaar in het slagersvak. Na 
de Tuinstraat was de slagerij geves-
tigd aan de Tartinistraat. Karel van 
Olphen specialiseerde zich in de 

Slagerij op nummer 91 in de Tuinstraat

Burendag 2022 opening blauwe DioBieb

De Tuinstraat, vroeger het Tuinpadje genoemd, herbergt veel 
monumentale panden. Een paar daarvan zijn al eens besproken 
en er volgen er nog meer. Ze werden bewoond door onder andere 
fabrikanten, architecten, en gemeenteambtenaren. Naast fraaie 
monumentale panden zijn er ook kleinere panden die bewoond 
werden door middenstanders met hun bedrij�es, zoals de slager, 
de bakker en de tabaksverkoper. Tenslotte moest je toch ook de 
boodschappen kunnen doen.

groothandel en ging in 1979 onder 
de naam Van Olphen Viande Se-
lect verder in Rijen.
Begin jaren 80 van de vorige eeuw 
werden meerdere panden in de 

Tuinstraat gekraakt, waaronder 
ook nummer 91. Momenteel wo-
nen er drie studenten.

 Wil Verheggen
 Jaap van den Dries

Eén van de twee ossenkoppen.

Het slachtvee voor de slagerij in de Tuinstraat (Coll. Regionaal Archief Tilburg). Tuinstraat 91.
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Uitverkochte tenten bij Festival Circolo in het Spoorpark
  Jaap van den Dries
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Harold Adank en Ivo Bles maak-
ten al langer samen muziek, onder 
andere met het gezelschap Raak 
de Snaar. Harold vooral als tekst-
schrijver/zanger en Ivo als cellist/
pianist/accordeonist. Hier hebben 
de muzikanten elkaar beter leren 
kennen wat uiteindelijk leidde tot 
het besluit om samen een debuut-
album uit te brengen met louter 
eigen werk. Materiaal hadden ze 
genoeg, een schat aan luisterliedjes 
over het leven en allemaal geschre-
ven uit het hart. Maar een professi-
oneel album uitbrengen is wel wat 
anders dan het schrijven en zingen 
van liedjes. 

Crowdfunding
Om een album te maken heb je 
naast muzikaal talent ook professi-
onals om je heen nodig en genoeg 
tijd en geld. Door de geannuleerde 
reis was het eerste geld beschik-
baar, maar dat was lang niet ge-
noeg om alle productiekosten te 
dekken. Ze besloten een crowd-
funding te organiseren, waarbij 
mensen vooraf het album konden 
bestellen. Via www.voordekunst.nl 
presenteerden zij hun idee onder 
de kop: Help elf muzikale parels 
de wereld in! Deze actie was meer 
dan geslaagd. Met 150 donaties 
werd het streefbedrag van 5.000 
euro ruim gehaald. Omdat dit ge-

noeg was om de rest van het al-
bum te fi nancieren, hebben ze als 
dank voor de hulp een donatie van 
1.600 euro klaarliggen voor Mu-
ziekids Tilburg, waar onze eigen 
Guus Meeuwis ambassadeur van 
is. “Muziekids is een prachtig initia-
tief om zieke kinderen in het Elisa-
beth-TweeSteden Ziekenhuis een 
muzikale pleister op elke wonde 
te geven”, licht Harold toe. “Even 
kunnen vergeten dat je ziek bent, 
je even beter voelen door muziek. 
Een prachtig doel.” 

Mixen en nog eens mixen
Na het vastleggen van alle compo-
sities en eindeloos repeteren, zijn 
ze met Peter Denissen (professi-
onele gitarist en bekwaam in het 
mixen en masteren van muziek) 
de studio ingedoken. Dit was een 
bijzondere ervaring. Over René 
Bloks en zijn Studio Artichoque 
(Vossenberg Tilburg) zijn de mu-
zikanten erg te spreken. “Super-
professioneel, behulpzaam en sti-
mulerend.” Toen zij na vier dagen 
studio dachten ‘Mooi, ons werk zit 
erop’, bleek ook voor het hele pro-
ces van mixen een lange adem no-
dig te zijn. Het mixen is nodig om 
een perfecte balans tussen stem en 
alle instrumenten te krijgen, waar-
door het geheel op zijn allermooist 
klinkt. “Daar ging nog meer tijd in-

Een muziekalbum recht uit het hart
Hij had tijd vrijgemaakt om een lange droomreis te maken. Vanuit 
de Olmenstraat helemaal naar Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Alle 
plannen waren in kannen en kruiken, maar helaas, corona gooide 
roet in het eten: geen vlucht rond de wereld, maar veroordeeld 
tot de Bomenbuurt. Gelukkig had Harold meer dromen: 
“Ik wilde altijd al eens mijn eigen muziek op professionele wijze 
vereeuwigen.” En dát kon wel, ondanks de beperkingen. 

De eerste twee nummers staan op YouTube en zijn te vinden 
onder hun duo-naam: ‘Adank en Bles’. Ivo en Harold hebben 
300 cd’s laten persen, er zijn er al ruim 200 verkocht. Wil jij 
ook een album recht uit het hart van de Bomenbuurt? Mail 
aan adankenbles@gmail.com. Speciaal voor de bewoners van 
de Bomenbuurt voor slechts 10 euro. Harold komt het zelf 
brengen, dus dan heb je ook gelijk een meet & greet. 

Het muzikale duo Harold Adank en Ivo Bles.

zetten dan in het zingen zelf”, zegt 
Harold. “Dat had ik niet zo ver-
wacht. Maar het eindresultaat was 
er ook naar, hier mogen we heel 
trots op zijn.”

Vaderschap
Het album, waar alles bij elkaar een 
jaar aan gewerkt is, heet ‘Allemaal 
in mij’, een verwijzing naar Harolds 

eerste vaderschap, de geboorte van 
zijn dochter. “Toen ik haar voor het 
eerst in mijn armen hield, ervaarde 
ik een oerkracht en onvoorwaar-
delijke liefde die zo sterk was dat 
het mij haast verbaasde dat dat 
blijkbaar allemaal in mij zat.”

  Laurens Elzinga
  Adank & Bles

Wijkcentrum
In De Boomtak

Wij werken alleen op afspraak. 
Reserveer je plek via Wijkcentrum 
In De Boomtak.

� 013-5430920
� o�ce@deboomtak.nl

De Eetery:

Wij koken elke dinsdag 
na de middag
Het begint om 17:30. Reserveer nu via De Boomtak!
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www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

Henr. Ronnerstraat 19  
5038 KH Tilburg

Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
van der            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 

langer zelfstandig. 
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook 
thuiszorg en dagbesteding biedt?

Kijk op de nieuwe website

   

www.hetlaar.nl

www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700

Maaltijd Thuis – Smits maaltijdthuis.nl013 - 82 00 954

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet 
zo’n zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis voor 
u. Lekkere gezonde Hollandse pot zoals u zelf ook 
op tafel zou zetten. De maaltijden worden door 
een vaste bezorger persoonlijk bij u gebracht. Hoe 
makkelijk dat is, kunt u nu heel voordelig ontdekken.

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

Met aandacht bereid,

vandeburen.nl

Voor een goed
ontwerp hoef je
niet ver te gaan. 
Dat doen wij wel.

Veemarktstraat 34
5038 CV Tilburg

ontwerp@vandeburen.nl
@ontwerpvandeburen
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De gezichten achter de vrijwilligers

leven was Harrie een steigerbou-
wer met steigers die soms op de 
centimeter nauwkeurig vanaf de 
grond werden opgebouwd. Die 
steigers waren vaak heel hoog, 
maar volgens Harrie werd het in 
die tijd met de eigen veiligheid 
nog niet zo nauw genomen. Op 
zijn 50e is hij gestopt om voor 
zijn vrouw te kunnen zorgen die 
toen ernstig ziek was. Momenteel 
woont Harrie, die een zoon van 53 
en een dochter van 47 jaar heeft, 
op zichzelf in de Pijnboomfl at aan 
de Hart van Brabantlaan. “Ik ben 
altijd zelfstandig gebleven en heb 

Ik zit aan de bar in wijkcentrum In 
De Boomtak op een doordeweek-
se avond en spreek met Harrie 
Smeulders die achter de bar staat. 
Harrie is met zijn 82 jaar de oudste 
vrijwilliger van In De Boomtak en 
doet het vrijwilligerswerk al 17 jaar. 
Hij vertelt dat hij heeft besloten 
dat hij het wat rustiger aan gaat 
doen, omdat zijn gehoor achter-
uit gaat en hij de bestellingen die 

mensen bij hem doen niet meer 
goed hoort. Hij draait nu nog een 
avond per week. Vroeger deed hij 
dat wel 5 tot 6 avonden per week. 
Als het nodig is wil hij nu in de 
avonden nog wel inspringen, als 
het maar niet te druk is.
Harrie is een geboren en getogen 
Tilburger afkomstig uit Broekho-
ven 1, opgegroeid in een gezin met 
twaalf kinderen. In zijn werkzame 

nooit meer samengewoond.” Wel 
heeft hij als mantelzorger, op eigen 
initiatief, zes jaar de zorg gehad 
voor een buurvrouw en daarna 
nog twee jaar voor een andere me-
vrouw die in de Elzenhof woonde.
Via Contour de Twern is Harrie 
op zijn 65e jaar begonnen als vrij-
williger in het wijkcentrum. Hij 
stond achter de bar en draaide 
de bingo. Daarnaast heeft hij ook 
dertien jaar als vrijwilliger gewerkt 
in St. Jozefzorg, een verzorgings-
tehuis in Fatima, waar hij achter 
de bar stond, in de keuken en de 
wasserij meehielp en ook de bingo 
meedraaide. Harrie vond het ook 
belangrijk om, lopend door het 
tehuis, contacten te leggen en een 
praatje te maken met de bewo-
ners. In de weekenden maakte hij 
met sommige bewoners wel eens 
een uitstapje.
Hoewel Harrie ook merkt dat de 
ouderdom met gebreken komt, is 
hij nog heel energiek en zeker niet 
iemand die stil kan zitten. Het vrij-
willigerswerk heeft dan ook altijd 
een belangrijke plaats ingenomen 
in zijn leven: als mantelzorger, als 
barmedewerker, als hulp in de keu-
ken en in de wasserij. Hij doet het, 
weliswaar in iets mindere mate 
dan vroeger, nu nog steeds met 
veel plezier: “Als ik kan helpen, dan 
help ik waar ik kan”, en dat levert 
hem, nog steeds, heel veel voldoe-
ning op!

  Clemens Audenaerd
  Han van den Berg

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 vrij-
willigers aan het woord komen. Deze keer maken we kennis 
met Harrie Smeulders.

Harrie Smeulders achter de bar van In De Boomtak.

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.
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COLUMN THEO VAN IERSEL

FRÊET

De zoomer heej zen lèste goej daoge laote zien. Èn daor kunneme 
tòch hil frêet op zèèn, òf nie dan? Wè waaret tòch fèèn om in oe 
töntje oover van alles èn nòg wè nò te zitte dènken èn gelèèk te ge-
niete van dieje kooperen bòl.

Naa valle de schôon gekleurde blaojkes wir van de bôome, de 
paddestuultjes steeke dere kòp èùt èn den êene vur den aandere willer 
et schonst bè staon. Ze ston in alle sorte van maote èn kleure. Mar 
dènkter wèl aon dègge ze lòt staon èn ge moeter zeekers nie van eete, 
want ze kunne gifteg zèèn.

Èn ge dènkt meschient swèls dègge naa ònt waandele zèèt dèt, in deeze 
tèèd vant jaor zo teege de fi stdaoge, komkommertèèd is umdètter 
vòlleges jouw nie veul te doen is in de wèèk. Mar dan hèddet himmel 
mis. We hèbben en wèèk om ok frêet op te zèèn. Kèkt allèeneg marres 
nòr et Spoorpark, wè daor ammel gebeurt èn wè� er ötstraoling dè dè 
heej nòr nie allèeneg de stad, mar ok nòr et hille laand. 

Zôo waarder en mònd geleeje int Spoorpark ene dur Quiet Tilburg 
geòrgeniezeerde lichjesoptòcht om òndaacht te vraoge vur den 
èèremoej van enen hôop meense in stad èn laand, mar ok vur meense 
oover hil de wèèreld. De wèthaawer, Esmah Lahlah, waarder ok bè om 
enen aksie te starte om lichjes te kôope. Van den opbrèngst daorvan 
kunne dan wèèremtedeekes gekòcht wòrre om die öt te dêele òn de 
meense die ze nôodeg hèbbe. 

Èn wè dènkte van lèst, in de hèèrfstvekaansie. Toen stonnet Spoorpark 
himmel vol meej grôote sirkestènte vur et fèstival Circolo. En hille week 
lang vertier opt gebied van sirkes, akroobatiek, spanning èn sènzaasie. 
Vermaok vur grôot èn klèèn, dik èn dun èn al die aander meense. Èn 
vural: ammel vur niks. Et kòstenoe ginne sènt om dè te gòn bekèèke, 
behalleve agge dòrst òf honger ha. Mar jè, dès ooveral zôo. Èn netuurlek 
wir volop vòllek öt hil de stad èn vèr daorbèùte. 

Naa staoget vòllegende alwir vur de deur, òf moek zègge, vur et Spoorpark. 
We zèn bekaanst òn den dag dè de grôote vriend van onze kènder èn 
kènskènder, ge wit wèl Siendereklaos, nòr Tilburg komt. Tis dees jaor 
zôo dèttie, nòdèttie in de Piushaove òngekoomen is, tèènemekaare 
nòr et Spoorpark komt vur al die klèèn manne. Hij gao nie irst nòr et 
gemintehèùs, nèè, want daor kannie naa nie terèèchte. Daor leej al en 
paor mònde alles oope èn ge kunter nie meej enen hôop meense bè 
mekaare staon. Èn dan isser mar êen plèk èn dès ons Spoorpark. Dus wir 
et middelpunt van iet waor veul Tilburgers, èn zeekers in dees geval de 
klèèn manne, nòr ötkèèke. 

Dörum, wie naa nòg dörft te roepe dèt komkommertèèd is èn dètter in 
diejen tèèd niks te doen is in de wèèk, moet zenèège marres rap aachter 
zen oore krabbe. Gao irst marres nòr de bossen om paddestuultjes èn 
blaojkes te bekèèke èn lopt dan et Spoorpark mar in. Dan dènk dègge 
verèkkes frèet zèèt op onze wèèk.

Houdoe war,
Teejooke

Gezond
aan tafel

 Ingrediënten (per persoon)
• 100 gr verse spinazie
• 125 ml kokosmelk (dikke variant)
• extra vierge olijf- of kokosolie.
• 150 gr kalkoenfi let
• 300 gr broccoli
• zeezout en zwarte peper
• specerijen naar keuze

Kalkoenfi let in spinazie/kokossaus
Deze keer een bijzonder smakelijk, maar vooral gezond gerecht. Heel geschikt voor 
iedereen die streeft naar een leven zonder al te veel buikvet, of daar in ieder geval 
graag vanaf zou willen. En super eenvoudig te maken.

Bereiding:
1. Doe de spinazie, de kokosmelk met een snu� e zeezout en zwarte peper in een blender.
2. Meng dit tot een gladde saus. Je kunt hier ook een staafmixer voor gebruiken.
3. Optioneel: voeg specerijen naar keuze, kerrie, kurkumapoeder, nootmuskaat etc toe.
4.  Verhit een eetlepel kokos- of olijfolie in een koekenpan en bak de kalkoenfi let om en 

om 5 minuten.
5.  Voeg de spinazie/kokossaus aan de koekenpan toe en laat circa 10 minuten zachtjes 

pruttelen, totdat de kalkoenfi let volledig gaar is.
6. Verdeel de broccoli in roosjes.
7. Stoom of kook ondertussen de broccoli circa 5 minuten, totdat die beetgaar is.
8. Giet de broccoli af en schep het in een diep bord.
9. Leg de kalkoenfi let bovenop de broccoli en druppel de spinazie kokossaus over het geheel.

Vervang de kalkoenfi let eventueel door 150 gram vegetarische kip, 100 gr tempeh of 
75 gr voorgekookte linzen, kikkererwten of bonen. Kies je voor kikkerwten, linzen of bonen? 
Voeg dan ook 10 gr gehakte walnoten toe.

Eet smakelijk!

Bron: De PuurFiguur Methode, uit het boek Leven zonder Buikvet.
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Lida Bos

Bewegen doet iedereen goed, ook als je al op leeftijd bent en wat 
stram begint te worden. Door lekker te wandelen of eenvoudige 
oefeningen doen, houd je niet alleen je lichaam fi t, maar ook je 
geest. Daar sloot het jaarthema van Wereld Alzheimerdag en de 
week van de dementie dit jaar naadloos bij aan: ‘Samen op pad’. 

Ouderen komen in beweging 
in de week van de dementie

Een groep enthousiaste ouderen 
ging vanuit In De Boomtak op 
pad om de ‘Beweegroute’ uit te 
proberen. Deze activiteit was ont-
wikkeld door Rien Wouters van de 
werkgroep Dementievriendelijke 
Noordhoek, samen met fysiothe-
rapeute Sanne Werkhoven. Tijdens 
de ruim één kilometer lange route 
door de buurt en het Spoorpark 
werd op zeventien plekken even 
stilgestaan om een oefening te 
doen. Een stukje traplopen, knie-
buigingen, rek- en strekoefenin-
gen, lopen over de spoorbiezen: 
alle spieren werden aan het werk 
gezet. Maar op een manier dat 
het voor iedereen te doen was. De 
deelnemers bepaalden zelf hoever 
ze konden gaan. 

Zonder aarzeling volgden ze de 
aanwijzingen van de begeleidster 
op en gingen ze de uitdaging aan, 
ieder op zijn of haar eigen niveau. 
Of je nu bijna 90 bent en iedere 
ochtend thuis oefeningen doet, of 
dat je moeite hebt om de oefenin-
gen te begrijpen, met een beetje 
hulp kom je er toch.  
Het was geweldig om te zien hoe 
iedereen elkaar stimuleerde en 
steunde. Hand in hand kom je een 
stuk verder. Het plezier om dit sa-
men te doen spatte ervan af.

Weer terug bij wijkcentrum In De 
Boomtak werden bij een kopje 
ko�  e de ervaringen van de deel-
nemers gedeeld. Velen gaven aan 
zoiets vaker te willen doen, liefst 

met een vaste regelmaat. De groep 
was lekker bezig geweest, zonder 
het gevoel te falen als het toch iets 
te zwaar werd. Ook het samen in 
een groep, onder begeleiding, af-
leggen van het parcours vonden 
de deelnemers heel stimulerend 
en motiverend. 

Met de ervaringen van deze try-
out gaat de werkgroep nu aan de 
slag om, mogelijk samen met de 
wijk � eresia, een permanente Be-
weegroute te ontwikkelen. 
Wil je meer weten? Rien Wouters, 
rien.wouters@home.nl / 
06 - 83 53 80 00  

  +   Francis Huisman

Deelnemers van de Beweegroute in actie.



14  |  Wijkkrant De Noordhoek

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

Superkids in het wijkcentrum
Sinds de komst van Meghan Vermeulen, nu ongeveer een jaar gele-
den, is het voorbij met de rust op de woensdagmiddag in De Boom-
tak. Dankzij een subsidie vanuit de gemeente organiseert Meghan 
diverse activiteiten, onder andere voor kinderen van 4 tot 12 jaar, 
die tot dan toe niet of nauwelijks het wijkcentrum bezochten.

Meghan is 33 jaar, geboren in Til-
burg en opgegroeid in Oisterwijk 
en woont sinds een aantal jaar in 
de Boomstraat, samen met haar 
man Koen en haar twee kinderen 
Rosie en Olivia. Ze rondde haar 
studie Pedagogiek af in Tilburg, 
maar werkte al vanaf haar 15e jaar 
vooral in de horeca. Tot corona 
uitbrak had Meghan een eigen ca-
teringbedrijf, waar dus de klad in 
kwam door alle maatregelen die 
werden getro� en door de overheid 
om het virus te bestrijden. Op zoek 
naar “vastigheid” kwam ze twee 
jaar geleden in contact met Francis 
Huisman, voorzitter van het be-
stuur van het wijkcentrum.

Meghan typeert zichzelf als een 
doener, iemand die denkt in op-

lossingen in plaats van problemen, 
altijd druk in het hoofd, altijd vol 
met ideeën. Zo is ook het idee 
ontstaan voor een activiteit voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar op de 
woensdagmiddag. Activiteiten die 
gericht zijn op creatieve, culinaire, 
actieve, sportieve en culturele be-
zigheden met de kinderen. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: vlinder-
vleugels maken, placemat maken, 
wijkwandeling en spel, sportief 
spel in de danszaal en verrekijkers 
maken. 

Superkids wordt georganiseerd 
op de woensdagmiddag voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar en bestaat 
telkens uit twee keer een uur, van 
14.00 tot 15.00 en van 15.00 tot 
16.00 uur. Meghan maakt een 

maand van tevoren het program-
ma voor de komende vier weken. 
Ze geeft aan dat ze zich heel goed 
kan verplaatsen in de kinderen van 
deze leeftijd door de ervaringen 
met haar eigen kinderen. Ze werkt 
met thema’s, zoals nu bijvoorbeeld 
de herfst, en gaat zoveel mogelijk 
naar buiten met de kinderen. Het 
programma is onder andere te 

vinden op Facebook, in de school-
krantjes van De Elzen en De Vuur-
vogel en in deze wijkkrant. Er doen 
tot op heden gemiddeld 15 tot 20 
kinderen mee en mag dus gerust 
een succes genoemd worden.

  Clemens Audenaerd
  Han van den Berg

Meghan en de Superkids aan de knutsel in de Boomtak.

De kersttijd nadert en de kerstspullen worden weer van de zolder 
gehaald. Heb je hulp nodig omdat er iets kapot is? Is de Kerstman 
uit zijn rode mantel gebarsten? 

Kom dan langs bij het Repair Café van In De Boomtak. Op zaterdag 
19 november en 17 december zitten de reparateurs tussen 13:00 en 
16:00 uur klaar om je met deze en andere kapotte spullen te helpen. 
Meer informatie: info@deboomtak.nl of 013 - 5430920. 

  Francis Huisman

Repair Café in wijkcentrum In De Boomtak
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Maandag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo tweede maandag van de maand
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen
20.30 - 21.30 Dutch Celtic Dance Academy.

Dinsdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
14.00 - 15.00 Moedergym
13.00 - 15.00 Het Kiemuur (RIBW)
17.30 - 19.00 De Eeterij In De Boomtak
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak

Woensdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
13.00 - 16.00 PC-EHBO
13.00 - 17.00 Biljartvereniging Boomstraat 81
19.00 - 20.00 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
19.30 - 22.30 Darten
20.00 - 21.30 Redactievergadering wijkkrant 1x per maand
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
20.00 - 22.00 Wijkraad vierde woensdag van de maand
20.00 - 22.30 Biljartclub 't Lapke oneven weken

Donderdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30 Computercursus
10.00 - 12.00 Bestuur In De Boomtak 1x per 2 weken
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
10.30 – 16.00  Fietstocht e-bikers van circa 65 km iedere donderdag m.u.v. 

de tweede donderdag van de maand.
10.30 - 12.30 Vergadering Bestuur Noordhoek eerste donderdag van de maand
13.00 – 16.00 Fietstocht van circa 35 km tweede donderdag van de maand.
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ derde donderdag van de maand
19.30 - 20.30 Dutch Celtic Dance Academy

Vrijdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco tweede vrijdag van de maand

Zaterdag 
10.00 – 12.00  Afval opruimen in de wijk iedere 4e zaterdag van de maand.
10.30 - 11.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
11.00 - 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 - 12.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
13.00 - 17.00 Repair Café derde zaterdag van de maand

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

Algemeen: info@deboomtak.nl
Buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com
Reserveringen: o�ce@deboomtak.nl

AGENDA EN ACTIVITEITEN Wijkcentrum In De Boomtak

Doe je mee met SuperKids?
 
Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden via: 

scprojects013@gmail.com of 06-81595316.

Activiteiten voor kids van 4 t/m 12 jaar
2 november 14:00-15:00 Aftelkalender voor de Sint maken €3,50

15:00-16:00  Winterslingers maken €3,50
9 november 14:00-15:00  Meetlat van hout maken €6,-

15:00-16:00  Koekjes & cake bakken €3,50
16 november 14:00-15:00  Sinterklaasslinger maken €3,50

15:00-16:00  Winter Memory maken €4,-
23 november 14:00-15:00  Schoorstenen maken voor de Sint €3,50

15:00-16:00  Memobord van kurk maken €5,-
30 november 14:00-15:00  Levend Memory €3,50

15:00-16:00  Wie ben ik maken €4,-

Vanaf maandag 7 november iedere maandagavond
18:00-19:00 De Crea Club - Project club voor creatievelingen  

vanaf 10 jaar

Peutergym: Voor de allerkleinsten van 1,5 t/m 3 jaar
Iedere maandag en dinsdag van 10:00-10:45 

Vanaf woensdag 9 november iedere woensdagmiddag
16:00-17:00:  KleuterGym - Sport & Spel voor kids van 4 t/m 7 jaar

Dansende Boom: Iedere donderdag
15:30-16:15  Streetdance 4 t/m 7 jaar
16:15-17:15  Streetdance & Hiphop 8 t/m 12 jaar

Nieuw in November:
SuperKids Buurt Bios: iedere 3e vrijdag van de maand
18 november  18:30-20:30  “The Minions: The Rise Of Gru"

20 november  11:00-14:00  Sinterklaasmiddag voor alle leeftijden
25 november  20:00-23:00  Pubquiz 18+
30 november  19:30-22:00  Workshop Kerstkrans/Kerststukje maken 16+

Buurtkeuken: 
Iedere dinsdag afhaalmaaltijden in het wijkcentrum

Kastje tegen voedselverspilling en voor elkaar 
Vanaf vandaag staat er in het wijkcentrum een Buurt Super Kastje. Een 
kastje waar levensmiddelen, verzorgingsproducten en meer in te vinden 
zijn. Het kastje mag door iedereen worden aangevuld met producten die 
je bijvoorbeeld thuis over hebt of iets waar je zelf niets meer mee doet. 
Iedereen die wil, kan er vervolgens iets uithalen. Op deze manier helpen 
we elkaar en zijn we bewust bezig met onze voeding en boodschappen.

Superkids in het wijkcentrum

Repair Café in wijkcentrum In De Boomtak
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Van Naber Garantiemakelaars 
mag je meer verwachten!

VERKOCHT
AANGEKOCHT

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

In de huidige verkopersmarkt wil je niet eerst verkopen en 

dan pas kopen. Het kan immers enige tijd duren voordat 

je jouw nieuwe (t)huis hebt gevonden. Profiteer daarom 

van ons ‘verkopen onder voorbehoud van kopen-pakket’! 

Start met het verkoopklaar zetten van jouw huidige 

woning, maar het “Te Koop-bord” plaatsen we pas als je 

een andere woning hebt gekocht! Informeer vrijblijvend 

naar de mogelijkheden.

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!

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

Eerst kopen, dan verkopen
Profiteer van ons ‘verkopen onder voorbehoud van kopen’-pakket!
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mag je meer verwachten!
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Spoorlaan 400  |  5038 CG Tilburg
013 - 5 400 700  |  info@naber.nl  |  www.naber.nl  | �
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woning, maar het “Te Koop-bord” plaatsen we pas als je 

een andere woning hebt gekocht! Informeer vrijblijvend 

naar de mogelijkheden.

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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Eerst kopen, dan verkopen
Profiteer van ons ‘verkopen onder voorbehoud van kopen’-pakket!


