eigenwijzer

wijkkrant voor de noordhoek
jaargang 36 nummer 1

januari 2011

PROTESTKRANTPROTESTKRANTPROTESTKRANTPROTESTKR



Dreigende sluiting
van ons buurthuis
‘In de Boomtak’.
Op woensdag 8 december 2010
werden we uitgenodigd op het
Gemeentehuis door wethouder
Marjo Frenck (Groen Links) om
te komen praten over de bezuinigingen betreffende wijk- en
buurtwerk.
Echter het bleek niet een overleg maar een mededeling dat
ons wijkcentrum op de nominatie stond om gesloten te worden
op 1 juli 2011 en er zou geen
discussie meer mogelijk zijn
want het was een college en
raadsbesluit. Ondanks dat wij
direct met een aantal steekhoudende argumenten kwamen
werd er niet naar ons geluisterd
men verschuilde zich achter het
college en raadsbesluit.
Wij als bestuur van Stichting de
Noordhoek hebben besloten om
ons niet zonder meer naar de
slachtbank te laten brengen en
zijn sinds dien ons gaan beraden hoe wij de aandacht op
deze oneerlijkheid te vestigen
doormiddel van het meewerken
aan de pers en zelf het idee
opgepakt te hebben voor een
buurtcafé en een protestkrant uit
te brengen.
Voor het buurtcafé op 26 januari
2011 hebben wij de verantwoordelijk wethouder Marjo Frenck,
buurtwethouder Marieke Moorman en alle politieke partijen
uitgenodigd om aan de buurtbewoners uitleg te geven waarom
juist ons wijkcentrum gesloten
dient te worden.
Wij als bestuur zijn er wel van
overtuigd dat niet de juiste
cijfers en argumenten zijn
gebruikt. Volgens de ambtenaren van de gemeente zouden
wij maar 22000 bezoekers per
jaar hebben en maar weinig
organiseren, echter de cijfers
en feiten zijn anders namelijk in
de halfjaarlijkse verantwoording
van de Twern naar de gemeente
wordt over het eerste half jaar
al bezoekers aantal van 33000
genoemd. Ook de stelling dat
er weinig georganiseerd wordt
is ook onjuist want wat blijkt er
is bijna geen mogelijkheid om
een activiteit nog te organiseren
omdat de Boomtak bijna elke
avond bezet is. Wij als bestuur
hebben soms al moeten uitwijken naar elders omdat wij geen
ruimte hadden om wat grotere
vergaderingen te houden.
Wat ons ook zwaar tegen gevallen is, is het feit dat in 2009 door
alle partijen in de toenmalige
raad een motie betreffende ons
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buurthuis werd aangenomen.
De verantwoordelijk wethouders
Gon Mevis in eerste instantie en
later Marjo Frenck (beide Groen
Links) zouden met een plan van
aanpak moeten komen hoe het
achterstallig onderhoud en de
te kleine behuizing opgelost kan
worden. Tactisch hebben zij dit
op de lange baan geschoven
en de huidige wethouder heeft
de oplossing gevonden namelijk sluiten ondanks dat ze haar
verkiezingsprogramma niet na
komt.
Wij zijn verder in overleg met de
andere wijkcentra en wijkbesturen hoe wij verder actie kunnen
voeren. Waarbij onze stelregel
is dat het altijd een waardig
protest moet zijn om zo te laten
zien dat ondanks alle tegenslag
wij een hechte buurt zijn en
blijven.
Wij hopen dat de bestuurders
van onze stad toch tot inzicht
komen dat men niet de mensen
uit de buurten achter de geraniums en de jongeren op straat
sturen maar ook voor onze
buurt een waardig buurthuis laat
bestaan. Het zou voor onze en
andere bedreigde wijken een
ramp zijn als de buurthuizen
moeten sluiten. Wat ons wijkcentrum betreft wordt een van
de oudste wijkhuizen van Tilburg gesloten. De Twern heeft
de opdracht gekregen om alternatieven te zoeken maar heeft
al aangegeven dat er voor onze
wijk geen andere alternatieven
zijn.
Dus vragen wij aan de wethouder hoe nu verder?

Wij roepen alle bewoners
van onze wijk op om op
26 januari 2011 massaal
aanwezig te zijn bij het
buurtcafe.
Namens het bestuur,
François van der Bruggen

Ingezonden brieven
Uitkleden en opheffen
die handel.

Raar misschien, maar deze
woorden kwamen boven toen
ik hoorde dat er ook nog vijf
wijkcentra gesloten zouden
gaan worden per 1 juli 2011.
Dit, na alle absurde ingrepen
die al plaatsvinden in het buurt
en wijkwerk. Vreemd was ook
de manier van communicatie
van de wethouder Marjo Frenk,
omdat eerst de gemeenteraad
zich moet uitspreken over een
dergelijk voorstel, voordat het
een besluit wordt.

Echter vrees ik dat het voorstel wordt aangenomen, omdat
vanuit de fracties in de gemeenteraad geen echte afwijzing is
te verwachten. Onder de mom
van “coalitieakkoord” en “bezuinigingen” zal het worden aangenomen, ook door die fracties
waarvan de fractieleden in de
afgelopen jaren duidelijk het
voortouw hebben genomen voor
uitbouw en verdieping van het
wijk en buurtwerk. Zij zitten onherkenbaar aan de gemeentetafel en beamen, waarschijnlijk
onder pressie, het voorstel. Was
dan toch die, in de verkiezingscampagne, genoemde maatschappelijke verantwoording
een toneelspel?
Ik zie een absurde afbouw van
een, gedurende tientallen jaren,
opgebouwd sociaal cultureel
stelsel in wijk en buurtgebonden huizen, waar vrijwilligers en
professionals op betaalbare en
enthousiaste wijze cursussen,
activiteiten, en betrokken wijk
en buurtwerkgroepen organiseerde. Hier werd gecommuniceerd over de huidige wijk-en
buurtsituatie, maar ook over het
gewenste toekomstige beeld.
De, door ons zelf, gekozen
gemeenteraadsleden maken
hieraan een eind; zij willen een
aantal zaken overplaatsen naar
commerciële instellingen en
organisaties en/of naar verwijderde buurtcentra, welke echter
voor een groot aantal bewoners
fysiek te ver zijn om ze te bezoeken. Bovendien staan deze
in een totaal andere buurt met
een andere identiteit, en woonen leefsfeer.
In de afgelopen jaren zijn er een
aantal grote, imposante protserige gebouwen geplaatst onder de noemer van MFA (Multi
Functionele Accommodatie).
Miljoenen euro’s zijn hieraan besteed, maar de ontmoetings- en
ontspanningsfunctie voor de bewoners komt er maar slecht af
en lijkt geen enkele prioriteit te
krijgen; en dat in deze tijd waarin bewoners op allerlei manieren
worden beknot in hun besteedbaar inkomen. (energiekosten,
belastingen,levensonderhoud,
contributies en bijdragen)
Ik vraag me af of we, over enige
tijd, het gemeentebestuur ter
verantwoording kunnen roepen,
als de verminderde wijkbetrokkenheid, de straatcriminaliteit en
de vereenzaming van bewoners
extreme vormen aannemen.
Want het zal dan enorm veel
geld en inzet kosten om de
wijken en buurten weer op een
acceptabel sociaal/cultureel

niveau te krijgen.
Wie dat dan gaat betalen is,
voor mij, duidelijk:
U, de bewoner.
Sterkte toegewenst,
Cees van Dijk.
Ex voorzitter Stichting “In de
Boomtak”.

Goedemiddag
Wij wonen met plezier al 15 jaar
in deze wijk.
Tot het woonplezier behoort de
vertrouwde Boomtak, waar wij
diverse activiteiten hebben gevolgd, en nog steeds doen.
Het is een enorm verlies voor
het karakter van de wijk als
de Boomtak weg zou worden
bezuinigd.
Naar onze mening erg onterecht.
Juist nu de aandacht voor
wijkgericht werken toeneemt,
is het ongepast een succesvol
en hartelijk wijkcentrum weg te
strepen.
Voor menigeen heeft het een
bestemming voor een babbel,
gezelligheid en verdrijft het de
eenzaamheid, de verveling.
Velen vinden er een zinvolle
invulling van hun tijd.
Dat het gebouw oud is, past
juist bij de gemakkelijke inloop.
Wij doen met klem een beroep
op allen die gaan over de besluitvorming: her-bezin u!
Neem de sociale doelstelling ter
harte.
Vriendelijk dank voor een diepgaande afweging.
Hartelijke groet,
A. van Mierlo,
Magnoliaerf, Tilburg.

Bedankt Marjo
Bedankt Gemeenteraad
Bedankt dat jullie besloten hebben ons wijkcentrum te gaan
sluiten.
Een van de oudste, zoniet het
oudste wijkcentrum van Tilburg.
Het wijkcentrum, waar wij onze
thuisbasis hebben.
Al vrij kort na het openen van
het wijkcentrum namen de
biljartsclubs bezit van “In de
Boomtak”.
En onze ouderen-biljartvereniging is een daarvan.
We tellen 25 leden en maken in
verenigingsverband ongeveer
drie middagen in de week
gebruik van het biljart.
We spelen met vier teams in de
competitie.
Twee dagen in de week verwelkomen we hier teams van
andere verenigingen.
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Ze komen graag naar “In de
Boomtak”.
Men voelt er zich welkom, men
kent er de sfeer.
Het is niet alleen voor het biljarten, dat wij naar “In de Boomtak” komen.
De sociale contacten op onze
leeftijd zijn zeer belangrijk.
We mogen ons gelukkig prijzen,
dat wijkcentrum “In de Boomtak”
gelegen is in de Noordhoek.
Een wijk waar weinig of geen
baldadige jeugd aanwezig is.
Een wijk waar de bevolkingssamenstelling evenwichtig is, de
werkloosheid laag.
Waar ongewenste drugsgerelateerde activiteiten niet of nauwelijks, Hall of Fame, voorkomen.
De vele in deze wijk wonende
ouderen kunnen zich nog relatief gezien veilig over straat
bewegen.
Wij zijn voor de gemeente op
deze punten zeker geen kapitaalkostende buurt dus.
Weten jullie nog, dat een aantal jaren geleden er vanuit de
gemeente activiteiten werden
ontwikkeld om de ouderen uit
huis te halen. De H v Brabantlaan werd ontdaan van hoog en
dichtbegroeit groen. Men moest
achter de geraniums vandaan.
Er moesten activiteiten opgestart worden om dit te kunnen
verwezenlijken.
Dat is behoorlijk gelukt als je
hier de bezoekers aantallen ziet
en de aard der bezoekers.
Diezelfde gemeente stopt ons
nu weer terug achter de geraniums. Bedankt.
Weet je ook nog dat een aantal jaren geleden ons een MFA
werd beloofd op het terrein van
de Vormenfabriek, waar nu de
geldvretende Hall of Fame nog
is gevestigd.
Weeg de kosten van dat project
eens op tegen onze zogenaamde kosten.
Onderhoud aan “In de Boomtak”
werd afgestemd op de nieuwe
MFA en dus tot een minimum
beperkt.
Later kwam de onthutsende
mededeling dat dat project van
de baan was ivm geldgebrek bij
de gemeente.
En nu dus de mededeling op
slot.
Het zou ondermeer teveel kosten aan achterstallig onderhoud.
Wie is de schuldige daarvan
Gemeente ??
Waar moeten we heen gemeente ???
We willen onze zelfstandigheid
bewaren. We willen dezelfde
contacten behouden.
Hier kennen we elkaar, weten

we wat we aan elkaar hebben.
Hier voelen we ons thuis.
Hier gaan we met een veilig
gevoel naar toe.
En dat geldt niet alleen voor
ons, maar ook voor bijv. de ouderengym, de damesgym,
schilderclubs, andere biljartclubs, bloemschikken, de maandelijkse ouderenactiviteit, de
bingo en zo kan ik doorgaan.
Maar we denken hier niet alleen
aan de ouderen.
We hebben een jeugddisco, een
carnaval, activiteiten voor verstandelijk gehandicapten,
dammen , eetpunt, prikpost en
ga zo nog maar even door.
Dit kan en mag niet verdwijnen
in deze buurt. En bij sluiting
valt niet alleen onze biljartclub
maar ook vele van al die andere
activiteiten uiteen. Een enkeling
van onze club zal op een ander
terecht kunnen, maar voor de
meeste is het gedaan met het
biljarten. Er zijn al een aantal
wijkcentra verdwenen door het
samenvoegen. De meeste verenigingen op redelijke afstand
zitten vol. Of wilt u ons de kroeg
in jagen ??
Wij vinden dat u ons in de loop
der voorbije jaren al genoeg
tekort heeft gedaan.
Blijf van ons wijkcentrum af,
weg met dat voorgenomen besluit van sluiting.
Nogmaals bedankt Marjo en
gemeenteraad, voor wat je jaren
niet voor In de Boomtak
gedaan hebt en bedankt voor
wat je nu wel van plan bent.
Biljartvereniging De Noordhoek.
A vd Wiel
secretaris

De Herbergier
In onze plannen voor Herbergier Tilburg zien we allerlei
samenwerkingsmogelijkheden
met de Boomtak. Onze gasten,
ouderen met geheugenproblemen, kijken straks lekker binnen naar de bedrijvigheid in de
Boomtak. Misschien kunnen we
eens binnenlopen,samen koffiedrinken. Of wil een van onze
gasten ook wel weer eens een
biljartje leggen. En we maken
misschien samen een plan voor
een jeu-de-boulle baan. En wie
weet wat er allemaal verder nog
mogelijk is. In onze toekomstige
tuin, waar de Boomtak dan weer
op uitkijkt, moeten de planten
en dieren worden onderhouden!
Vrijwilligers gezocht!
Wat een tegenvaller dus toen
we hoorden van de voorge-

nomen sluiting. In onze kennismaking met de directie van
de Twern hebben we dit ook
aangegeven en besproken hoe
belangrijk samenwerking is tussen deze wijkvoorziening en wat
de gasten van onze Herbergier
nodig hebben. Daar gaan we
nog op doorpraten. We willen
iedereen die de Boomtak een
warm hart toedraagt dan ook
onze steun aanbieden. Laat ons
maar weten wanneer we iets
kunnen doen. Onze hartewens
voor 2011:
Hou de Boomtak open!
Met vriendelijke groet,
Patrick de Kort en Marie-Hélène
van Gestel Herbergier Tilburg
www.herbergier.nl/Tilburg tilburg@herbergier.nl

De Kuntstclub:
een hartenschreeuw
Zo’’n vijf jaar geleden heb ik,
op verzoek van Amarant, een
kunstclub opgericht in het kader
van integratie voor mensen met
een beperking.
Na een aantal locaties bezocht
te hebben viel de keuze op de
Boomtak.
De sfeer is er gemoedelijk niet
te veel beperkingen voor een
groep die er al zelf genoeg
heeft.
Dat integreren met de “gewone
mensen” ging, op z’n gemak, vrij
goed. Nu zijn wij bijna vijf jaar
verder en door een kortzichtig
besluit om te gaan bezuinigen
op buurthuizen kan het verhaal
opnieuw beginnen (als dat al
gebeurt).
Het contact met de biljartclub
beneden en de schildersclub
boven is geweldig.
Niet ieder gezelschap staat zo
open voor onze doelgroep.
Vaak blijft het ongemakkelijk
oppervlakking. Hier In de Boomtak vallen veel barrieres weg
voor mijn club en ergens anders
opnieuw beginnen zal wellicht
deelnemers kosten.
Veranderlingen zijn voor hen
moeilijk, nog moeilijker dat voor
ons “gewone mensen” en wij
hebben het er al slecht mee.
Dus laat staan........afijn.
Marika Dekkers.

Van de Populierenflat
Heel onze gallerij is altijd van de
partij in ‘‘In De Boomtak’’.
Wij zijn met zijn allen tegen de
sluiting, willen jullie ons echt
achter de geraniums hebben.

Gun ons zo dichtbij onze pleziertjes.
Vele ouderen zijn slecht ter
been doch met de rollator lukt
het nog.
Daarom zijn wij zo blij met In De
Boomtak, die moet blijven.
Mevrouw Joke van Berkel
Hart van Brabantlaan 369

Met pijn in het hart
Al een aantal jaren komen wij
met de Salon (ontmoetingsgroep voor lesbische en homo
50 plussers) eens in de twee
maanden bijeen in wijkcentrum
‘‘In De Boomtak’’.
Helaas heeft B en W van de gemeente Tilburg voorgesteld om
het buurthuis te sluiten.
Dringend verzoeken wij de gemeenteraad dit oude sfeervolle
wijkhuis NIET te sluiten.
Het is een plek om elkaar te ontmoeten die door de persoonlijke
aandacht van de wijkbeheerders
heel waardevol is.
Namens de Salon, Gerrie, Cobie en Jan.

Moet De Boomtak dicht
vanwege bezuinigingen?
Bezuinigingen! Er komt wat op
ons af! Met dank aan de bestuurders van Tilburg, die er de
afgelopen jaren een zootje van
hebben gemaakt. De Tilburgse
Volkspartij wil niet bezuinigen op
wijk- en buurthuizen, maar wel
op draaiende huizen, verminkte
kruiswegen en prestigeprojecten zoals Brabant2018 Culturele
hoofdstad van Europa. Hiervoor
is in de Tilburgse begroting
1,7 miljoen euro gereserveerd.
De PvdA steunde in november
2009 nog ons voorstel om De
Boomtak te behouden en zelfs
uit te breiden! En nu wordt er als
een blad aan de boom gedraaid.
Een typisch voorbeeld van hoe
onbetrouwbaar een gemeentebestuur kan zijn!
De coalitiepartijen (PvdA, VVD,
CDA, D66 en GL) gooien gewoon de deur dicht. Alsof er
geen beloftes gedaan zijn.
En waarom moet juist De
Boomtak sluiten? Dat ligt voor
de hand; op deze grond in de
Binnenstad kan dan het zoveelste appartementencomplex
gebouwd worden. Kassa voor
de gemeente, maar een groot
verlies voor de buurt. Hopelijk
hoeft het niet zo ver te komen.
Loes Dielissen, Tilburgse Volkspartij (TVP)
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Marjo Frenk

Beste Boomtak,

Door beloofde beloftes
Kom je op een te hoge stoel
Misschien te hoog gegrepen
Als je door de gemeenschap
niet wordt begrepen.

Hierbij betuig ik dat ik tegen de
sluiting ben van de Boomtak.
De Boomtak vervult een sociale
taak in de buurt met name voor
oudere minder bedeelde mensen uit de omgeving. Verzorgen
opleidingen en dergelijke, zorgen dat de mensen in de omgeving een onderkomen hebben
zonder dat daar grote kosten
aan verbonden zijn. Indien de
Boomtak zal verdwijnen worden
veel mensen de dupe van een
verkeerd beleid. Waarom kan
er wel geld worden besteed aan
bijvoorbeeld een draaiend huis
dat tonnen heeft gekost en nog
geld kost en waar niemand iets
aan heeft, maar niet aan een
buurthuis waar veel mensen
plezier en warmte aan beleven,
onbegrijpelijk dat deze politieke keuzes worden gemaakt.
Men treft een groep mensen
die aan de noodzaak van deze
bezuinigingen part nog deel
hebben gehad en zich slecht
kunnen verweren, dat maakt
kiezen voor een buurthuis als
de Boomtak makkelijk voor de
politiek en daarom roep ik alle
mensen op om zich te laten
horen tegen deze voorgenomen
sluiting.

Het Wijkhuis
Vele komen samen
Gemoedelijk en tevree
Hun tweede huis
Kopje koffie, praatje met je
maatje
Dan plotseling wordt dat geluk
verstoord
En besluiten de raden, ongehoord
Dat “ dat wijkhuis “ verdwijnen
moet
En dat geeft veel tegenspoed
Daar gaat het vertrouwde loopje
Jong en oud worden gedupeerd
En alléén de gemeente is vereerd
Ze bezuinigen 500.000 euro
Wat een éér !
En wat doet de gemeenschap
dat zeer !
De Noordhoek
Een fijne wijk
Goed volk, te keurig en te net
Voor de gemeente Tilburg
Makkelijk en tevree
Daar hebben ze bij de gemeente geen moeite mee
Maar dan, hun enige bezit
Gaat naar de knoppen
Het wijkhuis gaat ter ziele
Ons vertrouwde honk, dat gaat
eraan
De zoveelste teleurstelling in
onze wijk
Daarvoor gaan wij door het krijt
Een voorstel van mij
Is het te verwoorden op papier
Een bundeltje te maken
En het als afscheid te deponeren bij de gemeente raden
Om hun te bedanken voor alle
wijze daden
Misschien is het nog niet te laat
Om de gang naar het wijkhuis te
gaan verliezen
En wat de gemeente wil bezuinigen
In andere dingen dan ons wijkhuis te sluiten
Zodat wij weer keurig en net
De Noordhoek beleefbaar maken met veel pret
A.C.M. Konings

waar veel cliënten elke woensdag komen eten, er wordt gebruik gemaakt om activiteitenmiddagen invulling te geven(2 x
per week), er komen medewerkers van Amarant veelvuldig in
de Boomtak, etcetc ……en zo
zijn de lijntjes naar de Boomtak
dus ontzettend belangrijk voor
de bijna 80 !! cliënten van Amarant in de Bomenbuurt!!
Cliënten die in de Boomtak
gewoon buurtbewoners zijn en
helemaal geaccepteerd zijn en
waarvoor het zó verschrikkelijk
belangrijk is dat dit ook op loopafstand is. Dit bevordert de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
gevoel van eigenwaarde.
De samenwerking met de Herbergier zou op de rol moeten
staan ipv de sluiting van het
buurtcentrum.
Wij zijn daarom fel tegen sluiting
van het o zo belangrijke buurtcentrum voor onze cliënten !!
Met vriendelijke groeten,
Marcel Beerens, clustermanager
Bezoek- en postadres:
Boomstraat 81, 5038 GP Tilburg
tel.: 06 - 51861674
email: m.beerens@amarant.nl

Buurtbewoner
Martin den Oudsten

Triest
Het is triest. Ik voel mij bedroefd.
Wij zijn door de politiek aardig in
de steek gelaten.
Hopelijk komen zij nog tot bezinning.
Bezuinigen ja (voor iedereen)
sluiten nee......
Gust Claassens

Aan het stichtingbestuur.
Langs deze weg wil ik graag
laten weten dat sluiting van de
Boomtak een aderlating zal zijn
voor de cliënten van Amarant
die woonachtig zijn in de Bomenbuurt.
Al vele jaren houd ik, als clustermanager van Amarant, kantoor
in buurtcentrum “in de Boomtak”. In eerste instantie om de
integratie van onze cliënten te
bevorderen.
Die integratie is meer dan geslaagd!!.
Er werkt een cliënt bij de Boomtak, er is een eetpunt opgestart

Kindervakantiewerk
de Noordhoek
Kindervakantiewerk de Noordhoek. Een organisatie die sinds
jaar en dag onlosmakelijk verbonden is met Buurtcentrum ‘In
de Boomtak’.
Ieder jaar opnieuw opent Buurtcentrum ‘In de Boomtak’ zijn
deuren een week lang speciaal
voor 150 kinderen en 50 vrijwilligers. Vrijwilligers die van
vroeger uit bekend zijn met de
Bomenbuurt en de Boomtak.
Alle kinderen uit de wijk krijgen,

dit jaar voor de 30e keer, in
deze week de tijd om te genieten van een week vol gezelligheid en activiteiten. Een vakantieweek waar, mede dankzij het
buurtcentrum, nog weken over
nagepraat wordt.
Het succes blijkt uit de steeds
terugkerende gezichten van
zowel kinderen als leiding.
Kinderen beginnen bij de
kleuters en eindigen vaak als
(hulp)leiding.
Helaas is de beslissing genomen om Buurtcentrum ‘In de
Boomtak’ te sluiten, vanwege te
weinig activiteiten.. Maar zonder
Buurtcentrum ‘In de Boomtak’
komt ook het voortbestaan
van het Kindervakantiewerk in
gevaar.
Geen overdekte ruimtes meer,
geen mogelijkheid meer om
binnen aan tafels allerlei creatieve dingen te laten ontstaan,
geen kans meer voor ons om de
kinderen uit de wijk een fantastische week te bezorgen en het
einde van ons eigen vertrouwde
honk.. ......
Kortom, een gigantisch gemis..

Stichting Kindervakantiewerk Tilburg
Als overkoepelende stedelijke
organisatie dringen wij er bij het
College van Burgemeester en
Wethouders op aan de besluitvorming over de sluiting van
Buurtcentrum “In de Boomtak”
te heroverwegen.
Sluiting zou betekenen dat een
succesvolle afdeling zijn thuisbasis, waarvoor overigens géén
aanvaardbaar alternatief te bedenken is, verliest en daarmee
ook zijn bestaansrecht.
Namens het bestuur van de
Stichting Kindervakantiewerk
Tilburg,
Piet Schlappi
secretaris



EIGENWIJZER

Hierbij laat ik ook iets van me
horen in verband met het sluiten
van het wijkhuis de Boomtak.
Die ze willen sluiten per 1 juli
2011.
Ik ben het hier niet mee eens
maar ik niet alleen nog veel
meer mensen.

Boomtak laat hij niet schieten.
Daarnaast krijgt hij nog beweging en doet hij vitamine D op
door op de fiets erheen te rijden.
Mijn moeder pikt ook haar
graantje mee met de gezellige
middagen die er georganiseerd
worden en zij kan als mijn vader
weg is ook haar eigen ding blijven doen.

Daar wij met ons AOW voor een
betaalbaar bedrag een cursus
kunnen doen.
En andere activiteiten mee kunnen doen.
Moeten oudere mensen maar
thuis zitten ver eenzamen,
schandalig dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
Ze moeten het maar op andere
dingen bezuinigen.
Hopelijk dat hier iets mee gedaan wordt.

Moeten onze ouderen nu achter
de geraniums gaan zitten?
Voor mijn vader zal dit zijn mobiliteit en humeur niet ten goede
komen.
Kost de gezondheidszorg in
Nederland al niet genoeg?
Gaan we door deze maatregel
niet opnieuw eenzaamheid en
sociaal isolement bevorderen?!
Dus ik zeg samen met mijn ouders “NEE” tegen de sluiting van
de Boomtak.

Mevrouw Simons van Gils
Hart van brabantlaan 1034
5038 JJ Tilburg

Denk ook aan de gevolgen op
de langere termijn, is deze besparing wel echt een besparing?
Oké, aan de prijs van activiteiten en consumpties mag iets
gedaan worden want deze zijn
wel erg laag maar verder handen af van de Boomtak.
Zou u uw beslissing in heroverweging willen nemen en wij
wensen u hierin veel wijsheid
toe.

Schandalig

Beste Buurtcafé:
Ik kan deze beslissing niet
begrijpen alle ouderen trekken
naar de binnenstad om minder ver van alle activiteiten en
winkels te zitten. De stad verdient een club in de eredivisie,
maar als daar 2,5 miljoen aan
besteed kan worden dan kan er
toch zeker wel een 0,5 miljoen
naar de senioren die in de binnen stad wonen.
Ik zie ontzettend veel mensen
die in de Boomtak bloed laten
prikken. Er is opvang voor kinderen, er zijn muziekanten aan
het oefenen, er wordt gekaart,
men heeft een biljartclub en er
worden educatieve cursussen
gegeven en ga zo maar verder. Ik hoop dat ik de Boomtak
hier mee kan steunen met ons
protest.
Protest Bert en Mimi de Beer

Ouderen opnieuw in sociaal isolement????
Als verpleegkundige Geriatrie
van het TweeSteden ziekenhuis
zie ik veel mensen die eenzaam
en depressief zijn.
Vaak is dit een gevolg van een
tekort aan contacten met andere
mensen en activiteiten.
Ik was dus maar wat blij dat mijn
vader na zijn pensionering het
plezier vond bij de Boomtak in
het biljarten.
Mijn vader is in de loop der
jaren erg slecht gaan lopen
maar zijn gezellige uurtjes in de

Monique van Schijndel - van
Geel
Namens Hennie en Piet van
Geel

De Boomtak.
De vogel op de tak is uitgefloten.
Zijn keel is schors en bijna
moedeloos laat hij zijn kopje
hangen.
Gevangen in het gemeentelijk
beleid.
Raakt hij zijn status als Boomtakvogel kwijt.
Natuurlijk is hij kwaad.
De Boomtakvogel heeft gefaald.
Hij heeft zijn aantallen niet gehaald.
Daarom wordt hij nu gemeentelijk terug gefloten, en dat voelt
kloten.

rij zich kunnen nestelen.
Moeten ze hun vleugels uitslaan
naar een andere buurt.
Of worden ze met en kluitje in
het riet gestuurd.
Een beetje kwetteren met De
Twern is het gemeentelijk advies, met als uitgangspunt
“Boomtakverlies”
De eerste stap is publicerend te
excelleren.
Via een wijkkrant vol protest en
een communiqué
Om daarna het nog eens luidkeels te proberen
In een nog niet gesloten buurtcafé.
Natuurlijk moeten we ons laten
horen.
Met “In de Boomtak” verliezen
we ons dagelijks ontmoetingspunt.
Zonder veel gekwetter gaat
zeker onze veilige knusse tak
verloren.
Maar vooraf overleg was beter geweest en had makkelijk
gekund.
De Boomtakvogels willen graag
fluitend doorgaan met hun leven.
Want waar geen sluiting is daar
is nog hoop.
Maar als de gemeente bij sluiting geen andere tak in de Bomenbuurt kan geven.
Dan gaat de Boomtakvogel
dood.
Laat ik dan nu nog eenmaal
piepen.
BLIJF AF, van ons fijnewarme
nest.
En ik wil het van de daken blijven fluiten.
HOU OP, met dat Boomtakvogelengepest.
Wijkbewoner Cees Mallens.

Best bestuur.

Crisis, geld, bezuinigingen zijn
niet meer te stuiten.
Meer vrijwilligers moeten de
kosten drukken, met meer commercie zou moet het lukken.
De consumptieprijzen zullen dus
gaan stijgen, de Boomtakvogels
kunnen de takkenkleren krijgen.

Hier van ondergetekende een
schrijven naar aanleiding van
uw oproep.
Wat denkt de gemeente wel om
de Boomtak te sluiten zonder
er degelijk onderzoek naar te
doen.
De Boomtak is een van de
drukst bezochte wijkcentra.
Maar dat wisten jullie ook wel.
Nu moet dat nog aan de bewuste heren worden duidelijk
gemaakt.
Of moeten die nog ergens een
draaiend huis of een Adje theater neer zetten.

Maar zijn er in de bomenbuurt
nog takken vrij,
Waar de Boomtakvogels op een

Nou ik vind het in elk geval niet
door de beugel kunnen.
En dat niet omdat ik daar toeval-

lig biljart maar voor al de mensen die daar regelmatig komen.
Daar moet iets aan te doen
zijn,desnoods lopen we met z’n
alle het gemeentehuis binnen
met spandoeken etc.
De gemeente weet natuurlijk
niet dat de mensen die daar komen dit al vele jaren doen en er
nu zo maar uitgegooid worden.
Ik vind het verschrikkelijk
Wim Tuytelaers
Hart van Brabantlaan 677

Bezuinigen is keuzes
maken
Op woensdag 8 december
maakt wethouder Marjo Frenk
aan de vijf wijkbesturen duidelijk
dat wegens een bezuining van
500.000 euro op buurt en wijkhuizen deze per 1 juli 2011 op
slot gaan.
Eenieder begrijpt wel dat in
tijden van schaarste bezuinigd
moet worden, tenslotte wat er
niet is valt ook niet uit te geven.
Maar waar het mij nu om gaat is
de keuze welke gemaakt wordt
en door wie.
Door sluiting van vijf wijkcentra worden honderden mensen
getroffen welke wekelijks activiteiten in een van deze wijkcentra bezoeken en waarvoor geen
andere plaats te vinden is.
Dinsdag 14 december staat er
een artikel in het Brabants Dagblad dat Tilburg 226.000 euro
uitgeeft aan acht ex-wethouders
waarvan de meesten intussen
alweer een vette baan hebben.
Ja dit noem ik keuzes durfen
maken, maar waarom blijft er
toch altijd het gevoel achter dat
onze beleidsmakers vooral goed
voor zichzelf zorgen en vervolgens de stad intrekken en aan
de gewone man gaan uitleggen waarom er bezuinigd moet
worden.
Op 16 december een volgend
stuk in Brabants Dagblad met
reacties van ex-wethouders
waarvan mijn haren nu echt
rechtop gingen staan.
Vooral de opmerking van Els
Aarts viel niet goed bij mij, ja ze
is al 60 jaar en ze heeft zoveel
goeds voor de stad gedaan, ja
Els dat zijn wij helaas nog niet
vergeten maar alle ouderen die
op het wijkcentrum zijn aangewezen hebben die niets voor de
samenleving gedaan dan?
Ook de reactie van Wim Luyendijk, ik heb er gewoon recht
op, ja misschien wel maar alle
ouderen hebben er ook gewoon
recht op om een buurthuis in
hun buurt te hebben.


In dezelfde krant van 16 december een stuk over de zorgenkindjes van de gemeente en wel
de Midi en de Concertzaal.
Zitten hier toevallig ook nog
ex-wethouders bij die hiervoor
verantwoordelijk waren waaraan wij dan weer een vorstelijk
wachtgeld aan toekennen?
Ja, ja, besturen is keuzens
maken verkoop daarom de Midi
maar dan kunnen onze wijkhuizen nog minstens 10 jaar open
blijven.
Albert van Wijk
Hoogtedwarsstraat 57
5021PA Tilburg

Mijne heren,
Op 16 december 2010 was ik
met mijn buren op de kerstviering.
Deze was goed verzorgd en
heel gezellig, tot de mededeling
kwam dat het wijkgebouw per 1
juli 2011 gesloten zou worden.
Ik werd hier erg verdrietig van.
Ik ben reeds twaalf jaar alleen
en sinds die tijd kom ik in de
Boomtak.
Met veel plezier, afleiding, sociale contacten en een goede
opvang.Het heeft mij goed
geholpen door de slechte en
verdrietige tijd heen te komen.
Ik kan niet begrijpen dat ik
straks hier niet meer naar toe
kan. Ik ben moeilijk ter been en
mijn gezondheid gaat achteruit.
Ik kan als ik dat wil elke dag
zomaar binnenlopen voor een
kopje koffie of een praatje.
Bij elke gelegenheid als ik kan
ben ik aanwezig.
Het is een deel van mijn leven
geworden. De Boomtak moet
blijven.
Als je ouder wordt moet je al
veel inleveren.
Waarom dan dit dan van ons
afpakken?
Wij noemen het nu een Wijkgebouw, ik zou liever zeggen een
Buurthuis. Verder wil ik u attent
maken op het volgende:
ik ben lid van de KBO
Trouwlaan.
Wij zijn thuis in het Zuiderkwartier. Een nieuw gebouw, niet geschikt voor ouderen. Er zijn veel
klachten zoals veel trappen, een
kleine lift waar bijna niemand
allen indurft, niet geschikt voor
rolstoellen, rollators enz.
In de zaal roosters die niet dicht
kunnen, slechte verwarming, ga
zo maar door. Oude gebouwen
moeten verdwijnen en nieuwe
gebouwen deugen niet.
Waar moet dit naar toe?
Ik volg een beetje de politiek
van Tilburg.
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1. v eel geld besteed aan het
veranderen van de Heuvel
2. Midi theater
3. draaiend huis op de rotonde
4. voetbalclub Willem II
5. de Vorst (Willem II-straat)
6. H
 all of Fame (oude vormenfabriek)
Het enige wat ik vraag: denk
eens een keer aan de ouderen.
Wij zijn de fundamenten van de
samenleving.
Waar moeten wij naartoe?
Het is een rare tijd en De Boomtak geeft een beetje vreugde in
ons leven.Neem dit niet van ons
af. Wij zijn de mensen van de
praktijk. Laat de Boomtak open
blijven.
Ik hoop dat ik iets heb kunnen
bijdragen d.m.v. deze brief.
Succes!!!!!!!!!
Henny van Dijk
Hart van Brabantlaan 736
5038 JC Tilburg.

Goedemorgen,
Ik ben sinds 2004 lid van het
Platform Noordhoek, wat deel
uitmaakt van onze wijkorganisatie.
Ik beschouw de voorgenomen
sluiting, mede in combinatie
met andere besluiten, zoals een
drastische verlaging van het
budget voor Verrijk je Wijk als
een erg negatieve bijdrage aan
het leefklimaat en de sociale
cohesie van de wijk De Noordhoek met als negatieve consequenties:
1. M
 inder aandacht voor welzijn, zorg, veiligheid, wonen,
verkeer etc. waaraan door de
wijkorganisatie terecht veel
aandacht wordt besteed.
2. Anders dan in de achterstandswijken in Tilburg (Dure
MFA’s etc.) worden door de
gemeente Tilburg nauwelijks
extra middelen beschikbaar
gesteld voor bovenbedoelde
aspecten, terwijl het hier geen
welvarende wijk betreft.
3. O
 nze wijk wordt door veel
grootschalige ontwikkelingen
beinvloed (Cityring, T-Dome
etc.). Om deze in voor de
bewoners goede banen te
leiden bestaat hiervoor geen
ondersteuning, zoals deze tot
nu toe wel voor de Binnenstad geldt (Stichting Stadskern etc.).
4. V
 oor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de diverse
politieke partijen een be-

zoek gebracht aan onze wijk
en hebben deze bepaalde
verwachtingen gewekt. Het
beleid van het nieuwe college van B&W is hiermee op
onderdelen strijdig.
V
 oorbeelden: de bestemming
van de school aan de Elzenstraat, de voorgenomen sluiting van het wijkhuis.
Tip:
De Tilburgse coalitie bestaat
uit vijf landelijke partijen: PvdA,
Groen Links, CDA, VVD en
D66. U kunt zich afvragen, of
u bij de komende verkiezingen
voor Provinciale Staten (en indirect ook voor de Eerste Kamer)
van 2 maart 2011 (wederom)
op één van deze partijen wilt
stemmen, gezien de gemaakte
bezuinigingskeuzes. Er is namelijk voor gekozen om op andere
mijns inziens omstreden posten
NIET te bezuinigen.
H. van Hoenselaar

Tekenen en Schilderen,
Al bijna 20 jaar bestaat de teken
en schilderclub.
Iedere dinsdagavond komt de
club bij elkaar om creatief bezig
te zijn. De club bestaat uit 13
mannen en vrouwen.
Er is zelfs een wachtlijst, want
helaas kunnen er niet meer
geplaatst worden in de ruimte
waar deze activiteit plaats vindt.
Het is toch van de gekke, dat
mensen die hun hobby beoefenen zomaar op straat worden
gezet.
Blijkbaar stellen mensen bij de
gemeente niets voor.
Zeker mensen die uit een nette
wijk komen of in een net wijkhuis met een goede naam een
activiteit uit willen oefenen.
Diverse malen hebben wij in ‘‘In
de Boomtak’’ onze werken ten
toon gesteld. De schilderijen die
er gemaakt worden lopen uiteen
van portret – fijn schilderwerk
tot abstract. Dus een keur aan
werken.
Daarom is het zo jammer dat
dit moet verdwijnen omdat de
gemeente vindt dat er te weinig
activiteiten zijn.
Het zou ze sieren als ze eens
langs kwamen om zelf te kijken
hoe alles in zijn werk gaat. Er
zijn zoveel activiteiten In de
Boomtak dat het er soms bomvol zit.
Soms moeten we over de straat
naar de ruimte om te schilderen. Dus het verhaal van de
gemeente klopt dus voor geen
meter.

Het lijkt ons dat dit geen recent
onderzoek is geweest. Waarschijnlijk iets uit de hoge hoed
getoverd van jaren geleden.
Dus wij vinden dat de gemeente
haar huiswerk over moet doen
en niet zomaar het wijkcentrum
dicht kan gooien omdat er bezuinigd moet worden.
Naar onze mening kan er wel op
andere zaken bezuinigd worden. Houd kleinere wijkcentra in
eren. Ze zijn zo belangrijk voor
een wijk.
Sinds enkele jaren wordt er ook
op donderdagmiddag geschilderd. Ook deze activiteit heeft
een goede bezetting. Ook deze
mensen beleven veel vreugde
aan het maken van hun schilderijen.
Deze beide activiteiten staan
onder de bezielende leiding van
kunstenaar Cees van Loon.
De Teken en Schilderclub van
dinsdag en donderdag.

Het buurthuis
Het buurthuis mag niet weg,
omdat ik het zeg.
De gemeente is gemeen en laat
de senioren alleen.
In de Boomtak is het fijn om
daar met de biljarters te zijn.
Met de gymmers en de mensen
van het schilderen.
Zonder buurthuis gaan de senioren verwilderen.
De gemeente is gemeen, we
kunnen nergens meer heen.
Marije Ewals

Het driebanden biljarttoernooi van de Boomtak
om de “Mari van Poppel
troffee” wordt dit jaar
2011 voor de 28ste keer
gespeeld!!
Wij gaan wederom uit van een
heel fijn en vooral gezellig toernooi en willen graag de hoop
uitspreken dat dit niet het laatste
toernooi “IN DE BOOMTAK” zal
zijn.
Iedere dinsdagavond zijn er al
meer dan 30 jaar ook een groot
aantal deelnemers aanwezig
om een spelletje te biljarten en
daarnaast een kaartje te leggen,
wat hun uitgangsavondje betekent.
Met grote zorg volgen wij namelijk de politiek die in hun bezuinigingsplan keuzes maken die
de samenleving zal raken, met
name in onze wijk “De Noord-
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hoek”.
Ik heb begrepen dat waarschijnlijk alleen “de multifunctionele
wijkcentra”, operationeel zullen blijven, daar heb ik dan een
onderbouwing voor;

ik er op wijzen dat het van menselijk mee denken zou getuigen
als vooraf bekeken zou zijn of
er in de wijk wel aanvaardbare
alternatieven aanwezig zouden
zijn. Dan achteraf ons met de
Twern op hoop van zegen te
laten zoeken. Want het resultaat
zal nu kunnen zijn, geen plekken, jammer dan.

Multifunctionele functie van
“In de Boomtak”
1. Bloedprikpost
2. Stemlokaal
3. NAH- Café
4. Trefpunt Amarant
5. Eetpunt
6. Redactie van, De wijkkrant
voor De Noordhoek, “ Eigenwijzer”
7. Moedergym, Ouderengym,
dames gym, en
8. De vele ontspanningsactiviteiten die in dit centrum plaatsvinden, waar altijd heel veel
belangstelling voor bestaat.
9. Ik las in het programmaboekje, dat door de gemeente is
uitgegeven, van een damtoernooi dat gehouden werd bij
RKTVV, dat voor opgave van
lessen doorverwezen werd
naar de Damvereniging die
gehuisvest is “in de Boomtak”
alwaar op dinsdag van 19.00
uur tot 20.00 uur lesmogelijkheden zijn.
Nou !!! dan moeten wij toch een
kans maken om operationeel te
blijven!!
Vele vrijwilligers willen zich hier
graag voor inzetten, zodat hun
buitenshuis activiteiten, binnen
loopafstand, behouden zullen
blijven.
Waarom worden eigenlijk uit
het hart van onze stad: vanaf
de Ringbaan Oost tot aan de
Reeshof , alle Wijkcentra gesloten en zodoende voor deze
bewoners elke mogelijkheid om
te recreëren weggenomen, en
dit zonder ook maar een alternatief te bieden !!
Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat men hier enkel
maar gekeken heeft naar bezuinigingen, en niet naar de
invloed die dit zal hebben voor
de bewoners??
In ‘de hoop’ dat we toch nog
jarenlang van ONS WIJKCENTRUM gebruik kunnen maken,
waarbij vooral uitgegaan moet
worden van het voortbestaan
van het huidige Centrum en anders toch zeker een alternatieve
mogelijkheid aangeboden wordt
om alle activiteiten doorgang te
laten vinden.
Namens de Dinsdagavond Biljartclub en de Organisatie van
het driebanden toernooi.
M.v. Poppel

Groetjes Hein

Leven in de Boomtak

Buurtcentrum “ in de
Boomtak.”
Er zijn jaren van komen
Er zijn jaren van gaan.
En niets of niemand is zeker
van zijn bestaan.
Helaas is nu het bestaan van
ons wijkcentrum op wankele
schroeven.
Het is er zo fijn, om te kunnen
vertoeven.
Een plek in de buurt, zo centraal
gelegen.
Dat is voor de buurtbewoners
een zegen.
Vele mensen heb ik zien komen
en zien gaan.
Als yoga leidster had ik er een
“baan”.
Jaren heb ik er les mogen geven.
En in die tijd veel mogen beleven.
Want het besturen van zo’n
zaak.
Dat is wel een heel andere taak.
Er hebben vele winden gewaaid.
Maar met deze laatste wind zijn
we allen genaaid.
Zo’n vertrouwde plek, ruimte
voor velen.
Wat kan dat de gemeente schelen.
Het is op met de euro’s en het is
gedaan.
En bij menige bezoeker waggelt
een traan.
Doch mensen, hoop doet leven.
Misschien wordt ons allen iets
nog beters gegeven.
Marianne van Dongen-Meijs

Mijn naam is Hein Staps
Al velen jaren woon ik met genoegen in de bomenbuurt.
Mijn kinderen zijn hier opgegroeid en wij zijn verknocht aan
deze wijk.
We voelen ons hier happy
en hebben, buiten de sociale
contacten via de straat ook een

prachtig ontmoetingspunt in ons
wijkhuis In de Boomtak waar wij
regelmatig komen.
Deze buurt met fijne mensen
en de door ons veel bezochte
activiteiten die georganiseerd
worden in ons wijkhuis zorgen
voor een woongenot dat we niet
meer zouden kunnen/willen missen.
De crisis waar we met z`n allen
niet omheen kunnen dreigt nu
behoorlijk roet in ons woongenot te gooien. De gemeentelijke
bezuinigingen slaan toe. Ons
wijkhuis staat op de nominatie om gesloten te worden. In
een korte bewonersbrief van
9 december 2010 wordt ons
medegedeeld dat het gezien de
kosten gecombineerd met de
laagste bezettingsgraat en bezoekersaantallen In de Boomtak
en nog vier andere wijkhuizen
gesloten worden.
Tevens wordt nog opgemerkt
dat er in deze wijkhuizen minder
aktiviteiten worden aangeboden
dan elders.
Op basis van kille cijfers wordt
een warm ontmoetingspunt gedeletet. Cijfermatig niks op aan
te merken.
Maar met een beetje sociaal gevoel in je lijf zou je als wethouder op je achterste poten moeten gaan staan om een sociaal
hart van de wijk, ook als dat hart
iets minder snel klopt als in een
andere wijk tot stilstand te willen
brengen. Een stukje van een
wijk dood maken is geen bezuiniging maar een aanslag op het
woongenot van mensen zoals ik
die hier met plezier wonen.
Vijf ton per jaar op het beheer
van de wijkcentra bezuinigen is
best veel geld.
Zet tegenover die vijf ton wat
je de mensen af neemt en je
bekijkt dat niet door een kille
becijferingbril dan kan het niet
anders dat je als mens die vijf
ton zomaar te weinig vind om
om ook maar een wijkhuis te
willen sluiten. En als laatste wil

Old soldiers never die, they just
fade away, maar dat kan verrekt
lang duren,
Er zijn Opperhoofden en Indianen, altijd een Indiaan gebleven,
Kijk niet neer op een man met
een gat in zijn broek, wie weet
of hij niet alles heeft weggegeven, daarom ben ik lid van de
bond, omdat zij de maatschappij
zien wereldwijd,
Een buurthuis is belangrijk voor
het onderling contact, ik zie
het als een post ter velde waar
geen achterkamertjespolitiek
word bedreven,
En goede Ideeën worden doorgespeeld aan de gemeente,
Om er een bloeiende Stad van
te maken, een Stad waar je
nooit uitgeleerd bent,
Om mee te kunnen doen met de
Technologische wedstrijd,
Waar natuurlijk ook haken en
ogen aan zitten, waar ook de
druk is van de Maatschappij,
Om samen zo lang mogelijk
zelfstandig te zijn, waarop wij
als twee gepensioneerden mensen. Ons nu al mentaal aan het
voorbereiden zijn,
Om straks als Dialyse patiënt
thuis te verzorgen,
Er komen steeds meer rolstoelmensen in de Boomtak,
Voor wie de afstand haalbaar is,
Die je kunt horen zuchten als zij
eenmaal binnen zijn,
Blij dat ik hier weer zit,
En zij komen ondanks weer of
wind,
Het zijn natuurlijk niet alleen de
rolstoelmensen, maar ook de
Multifunctionele functies van het
Buurthuis,
Het ongrijpbare van het Buurthuis fenomeen is het feit,
Er komen mensen net zo lang
als andere mensen,
Maar kennen en ontmoeten
elkaar niet,
Omdat zij er op een andere tijd
aanwezig zijn,
Maar zij lopen nu allemaal met
dezelfde prangende vraag,
Wat brengt de toekomst over
een half jaar.
W J L van den Heuvel
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De Noordhoek: Een leefbare wijk of per 1 juli een
Activiteiten in de
Boomtak.
Een opsomrming van de activiteiten die In de Boomtak plaats
vinden:
Heel veel groepen maken gebruik van de ruimten binnen de
Boomtak.
Zowel overdag als in de avond.
Zo wordt er drie maal in de
week door diverse groepen gegymd, zowel jong als oud.
Er zijn twee groepen actief met
dammen.
Vier maal in de week is er yoga.
Twee maal in de week is er
tekenen en schilderen.
Er zijn twee biljartverenigingen
aanwezig. Tevens worden hier
ook de competitiewedstrijden
gespeeld door BV de Noordhoek.
Twee maal in de week is er
volksdansen.
Verdere activiteiten zijn Trefpunt
Amarant – eetpunt – drumgroep
Djembeles -50+ groep –bloemschikken – koersbal – disco
– vrije tijd club – bingo en kunstclub - streetdance - bewegingsleer - zumbadans - tafeltennissen - twee muziekverenigingen
- carnaval voor de kinderen en
het Kindervakantiewerk.
Tevens zit er iedere donderdag
een prikpost.
Verder worden er regelmatig
vergaderingen belegd voor de
Verenigingen van huiseigenaren
van West Point, Regenboog

park, Kastanje, Buxusplaats en
vooral niet te vergeten de flatraden van de Hart van Brabantlaan.
Een bezetting waar menig wijkcentrum zijn vingers bij af zou
willen likken.
Waar blijf je met al deze activiteiten als men geen vervangende ruimte kan vinden in de wijk.
Daarom: laat de Boomtak gewoon open.
Want een ton bezuinigen op
een gigantisch tekort zet ook
geen zoden aan de dijk. Beter
bezuinigen op andere dingen
dan op een wijkcentrum. Dan
laat je mensen die er met veel
plezier gebruik van maken in
hun waarde.
Als laatste wat voor alle buurtbewoners belangrijk is:
Na 35 jaar houdt wijkkrant ‘De
Eigenwijzer’ (een van de oudste
wijkkranten van Tilburg) dus ook
op te bestaan.
Heel de Noordhoek leest elke
maand deze krant, waarin alles
staat wat er in de buurt gebeurt
en gebeurd is, welke activiteiten
er zijn of waren, enzovoort.
Als de Boomtak dicht gaat heeft
de wijkkrant (ons eigen Noordhoeks dagblad) ook geen bestaansrecht meer.
Heel goed gedaan, gemeente
Tilburg, de redactie is u dankbaar. 35 jaar vrijwilligerswerk
naar de knoppen.
De redactie.

GAT ?

