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  Afscheid directeur ‘‘De Elzen’’     Programma Carnaval 2011 

Buurtcafé groot succes
Aanwezig: ruim 150 wijkbewoners, een achttal vertegenwoor-
digers van een zevental politieke partijen, mevrouw M. Frenk 
als verantwoordelijk wethouder en mevrouw M. Moorman als 
wethouder van de wijk.

De voorzitter, François van de Bruggen opent met een inlei-
ding:
Namens het bestuur van Stichting de Noordhoek en Platform 
de Noordhoek heet ik U allemaal van harte welkom bij dit 
tweede buurtcafé in Buurthuis de Boomtak, in het bijzonder  de 
dames Frenk en Moorman, de aanwezige afgevaardigde van de 
politieke partijen en niet te vergeten onze buurtbewoners en 
buurthuis gebruikers. 
De opkomst is overweldigend.

Inleiding door Wies van Wijk.

Ik snap het niet
En ik wil het zo graag snappen.

Daarom wil ik het jullie even uitleggen. Ik doe vrijwilligers werk en 
dat doe ik in een bijzondere wijk  De Noordhoek daar wonen aardige 
mensen die volgens de normen en waarden van de gemeente leven 

en niet moeilijk doen.
Daarom hebben wij als bewoners van De Noordhoek al een heleboel 

dingen niet gekregen en ingeleverd.
Namelijk  uren van medewerkers van de Twern die wij voor andere 
wijken, die het harder nodig hadden beschikbaar hebben gesteld. 
Het gebouw waarin we gehuisvest zitten heeft al jaren geen groot 

onderhoud gehad omdat we een M.F.A. zouden krijgen dat ook niet 
door ging. Wij zijn n.l. geen achterstandswijk, te keurig en te net.
Wij hebben ook veel vrijwilligers die taken over hebben genomen, 

die in andere wijken worden ingevuld door betaalde krachten. 
Wij hebben zelfs een stukje van onze wijk ingeleverd. De bewoners 
die in de Residance Noordhoek wonen en het adres Noordhoekring  

hebben zijn bewoners  van de  binnenstad.
Daarom dachten we wij mogen ons wijkhuis wel behouden, we heb-

ben al zoveel bezuinigd. 
En dan mogen wij ook gaan stemmen als we de leeftijd van 18 jaar 
hebben bereikt. En daar hebben we een hele grote fout gemaakt. 
Wij hebben n.l. gestemd op mensen die ons een heleboel beloftes 

hebben gedaan. Wij hadden vertouwen in deze mensen want zo zijn 
wij. 

Onze voorouders hebben dat beter begrepen die hebben een be-
stuur gekozen dat heeft laten beschrijven, toen ze, het toen nog pa-

tronaatsgebouw verkochten.
Ik citeer:

De gemeente zal het gebouw voor onbepaalde tijd bestemmen tot 
wijkhuis voor met name jeugdige en bejaarde bewoners van de 

Noordhoek- buurt en ingeval van bestemmingswijziging voor vervan-
gende accommodatie zorgdragen.

En dat snap ik !

Onze voorouders hebben begrepen waarom ze iemand lieten be-
sturen en  wie ze moesten kiezen. Ze hebben voor hun ouders ( be-
jaarde ) gezorgd maar ook voor de jeugd ( de toekomst). Want daar 
draait het om, je moet verder kijken dan je neus lang is en ook jouw 
besturingstijd, deze aarde blijft n.l. nog langer bestaan dan het men-

selijk ras. En daar moet je voor zorgen.

Dus snappen jullie mijn verwarring?
Wij moeten volgende keer beter opletten als wij naar die stembus 

gaan, dat hebben wij niet goed gedaan!
Wij hebben gestemd met ons hart en niet verder gekeken of onder-
zocht of deze personen, wel voor staan wat ze allemaal hebben be-

loofd!
Ik denk dat diegene waar wij opgestemd hebben ons niet goed heb-

ben begrepen.
Wij wilde n.l. een bestuur dat met ons meedenkt en een hart heeft 
voor de bewoners waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Net als onze 

voorouders. 
En dat zodanig te besturen dat ook na hun regerings- periode van 
hun stad, dorp of wijk waar zij beslissingen voor moeten nemen.

 Nog leefbaar is en er een sociale cohesie heerst.
Snappen jullie het?

Dus ik hoop dat als we de volgende keer weer een bestuur mogen 
kiezen, wij snappen op wie we moeten stemmen en dat de personen 
die wij hebben gekozen ook snappen waarom wij op hun hebben ge-

stemd.
Dan kan er in mijn ogen toch niet zo’n onmogelijke beslissing wor-
den genomen om burgers die voor de gemeente geen overlast be-

zorgen zo te belasten met het sluiten van hun wijkhuis.
Graag wil ik onze voorouders die dit goed voor ons hebben geregeld 

bedanken.
De heer Cornelis Adrianus Josephus van Gorp 

De heer Maria Gerardus Jozef Ponsioen
De heer Gustav Adolf Rogé Pieters

En de heer J.H.J.M. Morra
 Notaris te Tilburg die dit heeft vastgelegd op 12-okt-1977

Graag willen wij dat de gemeentelijke besturen nog even naar hun 
besluit willen kijken en het willen herzien.

Je kan toch geen goede gezonde wijken hun wijkhuis afnemen, dan 
zou hun wijk een sociaal arme wijk worden.

En de beloftes waren geen bezuinigingen voor bejaarde en jonge-
ren.

En ook niet voor zorg en welzijn.
Volgens mij is dat nu net wat er gaat gebeuren met de sluiting van 

de wijkhuizen.
En dan snap ik er weer niets van!

	 	 	 	 Vervolg	pagina	4



EIGENWIJZER2

NAH-Café
Een gelegenheid waar mensen 
spontaan lotgenoten/gelijkge-
stemden kunnen treffen voor 
gezelligheid, ontmoeting en 
waar je niet steeds uit hoeft te 
leggen wat niet aangeboren 
hersenletsel is. 
Een plek om samen uit te gaan.

Data bijeenkomsten: 
Vanaf januari 2010 elke 
donderdag om de twee weken.
Het NAH-Café is geopend van 
20.00 tot 23.00 uur
Wijkcentrum ‘In de Boomtak’ 
Telefoon: 013-5430920

Heidi van Tuel, 
mantelzorgconsulent 
van de Twern.

Spreekuur iedere dinsdag van 
14.00-15.30 uur. In samenwer-
king met huisartsenpraktijk van 
dr. Pijman en Huisarts en Co.
In de ruimte van de fysiothera-
pie Spijkers, Bisschop Zwijsen-
straat 35 te Tilburg.

Voor vragen van mantelzorgers, 
Familiezorgers en ouderen op 
het gebied van: Financiën - Wo-
nen - Zorg en Welzijn
Voor inlichtingen of aanmel-
den voor genodigden lijst kunt 
u contact opnemen met Heidi 
van Tuel, 013-5422730 of 06-
34626878.  

Beste wijkbewoners 
van de Noordhoek

Op vrijdag 14 januari in de 
middag om twee uur vijftien, 
hebben wij een tweede AED 
geplaatst en wel in de Cypres-
sestraat bij ingang van nummer 
9 tot 27.
Onder toeziend oog van Dhr. 
Govers en Dhr. Hoenselaar 
en de voorzitter van VVE. Dhr. 
Seebregts.
Alles is gecontroleerd en werkt 
prima. Dus met dank voor het 
plaatsen aan Dhr. Seebregts.

Groetjes Dhr. Govers

Ouderenadviseur

Bent u of uw partner 65 jaar of 
ouder?
Hebt u alleen AOW of nog een  
klein pensioentje ?
Wilt u gebruik maken van onze 
belasting invulhulp ?
Neem dan contact op met Wil-
leke Sloot, ouderenadviseur van 
de Twern, Wijkcentrum Hoog-
venne, tel: 542 27 30

Verkeerscirculatie 
Noordhoek
Evaluatie proefperiode rij-
richtingen wijk Noordhoek

Er heeft een proefperiode plaats-
gevonden waarin een aantal 
rijrichtingen in de wijk Noordhoek 
zijn aangepast om sluipverkeer 
te minimaliseren.
Tijdens de proefperiode hebben 
bewoners kunnen reageren op 
het effect van deze proef. Uit 
de reacties blijkt dat een groot 
aantal bewoners niet tevreden is 
over de huidige aanpassing.

Nieuwe varianten
De gemeente is bereid om de 
plannen aan te passen en heeft 
vier nieuwe varianten gemaakt. 
Deze varianten zijn te bekijken 
op www.tilburg.nl/noordhoek.
Bij elke variant vindt u een toe-
lichting met de voor- en nadelen 
per situatie. U kunt dus bekijken 
welke variant uw voorkeur heeft. 
U kunt er uiteraard ook voor kie-
zen om de huidige situatie zo te 
houden of zelfs terug te keren 
naar de situatie zoals die was 
voor de proefperiode.

Bewonersavond
Op 31 januari heeft de gemeente 
verschillende mogelijkheden be-
sproken met het platform Noord-
hoek. Graag horen wij ook van 
u als bewoner wat uw voorkeur 
heeft. De gemeente nodigt u 
daarom uit voor een bewoners-
avond op: Dinsdag 1 maart 
van 19.30 tot 21.00 uur bij 
buurthuis In de Boomtak.
Tijdens deze avond zal de ge-
meente alle varianten nog eens 
nader toelichten. Ook kunt u 
vragen stellen zodat u een juiste 
keus kunt maken.

Het bos

Uren heb ik liggen turen naar 
structuren van de bomen die 
nooit dromen als ze luisteren 
naar de wind.
Toen ik nog kind was zat ik op 
een paddestoel. Het was herfst 
en ik haalde kattekwaad uit met 
een nestje regenwulpen.
Koning winter liet mij zien de 
macht en het overwicht van bo-
men. Ik pakte de lente, de ratel 
van de ratelpopulier en zag de 
altijd aanwezige fitis in een berk 
met geurige katjes. De varens 
hadden sporendoosjes, waarop 
ik mijn sporen naliet. Ik hield 
meer van de lente dan van de 
zomer. Uren heb ik liggen turen 
naar structuren van de bomen. 
Toen kende ik de geheimen van 
het bos. Nu ik volwassen ben 
geworden kent het bos mijn ge-
heimen.
Marije Ewals

 Bingo
 Maandag 14 maart 2011.
 Tijd: 14.00  tot 16.00 uur. 
 Iedereen is welkom. 
 Buurtcentrum “In de Boom- 
 tak”.

 
 Copy-sluiting
14 maart 2011

 Openingstijden Wijkcen-
 trum “In de Boomtak”
 Maandag:  13.00 - 24.00 uur
 
 Dinsdag: 09.00 - 12.30 uur
  13.00 - 24.00 uur

 Woensdag: 13.00 - 24.00 uur
 
 Donderdag: 09.00 - 12.30 uur
  13.00 - 24.00 uur
 Vrijdag: 13.00 - 17.30 uur

 Bloedprik Post:
 Donderdag  09.00 - 10.00 uur

 Klussen

 In Tilburg bestaat de moge-
 lijkheid bepaalde klussen, 
 waaronder tuinonderhoud, uit 
 te laten voeren door mede-
 werkers van Woonzorgservice
 in de wijk (WZSW). Hiervoor
 wordt een kleine vergoeding
 gevraagd, afhankelijk van het
 inkomen.
 Informatie: WZSW, Schubert-
 straat 700, 5011 CW Tilburg,
 tel: 013-4558731; e-mail
 info@woonzorgservice.com;
 internet www.woonzorgser
 vice.com.

Colofon

Redactie:
Piet Schlappi
Ton van Herel

Wout Klute
Jeugdredactie:
Kim Sparidans

Valerie van de Klundert

Buurtkrant “De Eigenwijzer” 
is een uitgave van

Stichting Noordhoek en 
verschijnt 10 maal per jaar.

Oplage 3500
Redactieadres:
Buurtcentrum 

“In de Boomtak”
Boomstraat 81

5038 GP Tilburg
Tel: 5430920
Fax: 5446964

E-mail: indeboomtak@gmail.
com

Contactpersoon redactie:
Ton van Herel, Tel: 5420195

Website: www.stichting-
noordhoek.nl

Agenda
Maandag
14.00-16.00 Bingo elke 
  2e maandag 
20.00-22.00 Damclub Den  
  Boomtak                                          
19.30-20.30 Damesgym                                                 
19.45-20.45 Yoga
Dinsdag
14.00-15.00 Ouderengym
13.30-14.30 Moedergym
20.00-22.00 Yogales
20.30-22.30 Teken-  
  schilderclub
20.00-24.00 Biljartclub
Woensdag              
13.00-17.30 Biljartclub
13.30-16.00 Trefpunt   
  Amarant 
14.00-17.30 Volksdansen
20.00-22.30 Volksdansen
18.00-20.00 Eetpunt
20.00-22.00 Djembéles
Donderdag
09.30-10.30 Yoga
11.00-12.00 Yoga
10.00-12.00 50+ groep
13.30-15.30 Bloemschikken
  1X per 2 weken
13.30-15.30 Teken- en   
  schilderclub
Vrijdag
13.30-16.00 Koersbal
19.30-22.30 Disco
  1X per maand
19.30-22.30 Vrijetijd club in 
de Boomtak (1x per maand)

   Service
 
  De Twern ouderenadviseur    
  Willeke Sloot voor informa-
  tie, advies en bemiddeling
  op gebied van wonen, zorg,
  tijdsbesteding, financiën en 
  vrijwilligerswerk.  Alle 60+    
  ers kunnen gratis gebruik
  maken van de diensten van
  de ouderenadviseur. 
  Spreekuur in de Boomtak
  elke dinsdag van 14.30 -  
  16.00 uur. Telefonisch be-
  reikbaar van maandag t/m 
  donderdag via wijkcentrum
  Hoogvenne: 013/5422730 
  
  Buurtconciërges: 5166091
  Politie: 0900-8844 (alge-
  meen nummer)
  Diensten St. Dionisius
  ’t Heike: Zaterdag: 18.30 uur
  Zondag:     10.30 uur

 Centrum Jeugd en 
 Gezin Tilburg
  
  Informatie en ondersteuning 
  bij opgroeien en opvoeden.
  www.jeugdengezintilburg.nl
  0800 3 65 65 65 (gratis)
  Locaties: Ringbaan West 
  27 en wijkcentrum de Hey-
  hoef  (Kerkenbosplaats 1 in
  Reeshof)
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Uw centrum voor gezondheid, fitness en ontspanning
Wat hebben wij u te bieden:

Fitness voor jong en oud, Fysiotherapie

MEDIEET!
Een totaalprogramma waarbij u onder professionele begeleiding

aan uw figuur werkt én gewicht verliest: met een blijvend resultaat!

Pedicure, Infraroodsauna, Solarium, Massagestoelen, Easy-Tape,
Schoonheidssalon, Latin Moves (Sumba), Beweegbanken

Noordhoekring 328  5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl

Zo is er een prachtig nieuw ge-
bouw neergezet, is de groeps-
indeling drastisch veranderd en 
zijn er nieuwe manieren geko-
men om het begrijpend lezen, 
rekenen en spelling aan de leer-
lingen aan te bieden.
De inspectie was bij het laatste 
bezoek aan de school dan ook 
uiterst tevreden.
Daarnaast heeft Peter zich doen 
kennen als een harde werker, 
een man met visie en daad-
kracht en met een sterk gevoel 
voor rechtvaardigheid!
’s Morgens waren er in de di-
verse groepen workshops, die 
door Peter bezocht werden, na 
de pauze kwam heel de school 
bij elkaar in de aula om een da-
verend afscheidsfeest met en 

voor hem te vieren.
Een druk bezochte afscheidre-
ceptie en een samenzijn met 
het team completeerden de 
dag. We zullen, elke keer als 
wij het “Peterpad” bewandelen, 
dankbaar terugdenken aan wat 
Peter voor school gedaan heeft 
en wij wensen hem veel geluk in 
zijn volgende levensfase – die 
ongetwijfeld ook heel druk zal 
zijn, gezien de vele hobby’s  
als zingen in een koor, steen 
bewerken, fotograferen, reizen 
en zich bezighouden met de 
kleinkinderen – samen met zijn 
vrouw Petra en zijn gezin! 
                                             
Peter, bedankt!
Team Montessorischool “De El-
zen”  

Peter Verheijen neemt afscheid 
van ‘‘De Elzen’’
Woensdag 16 februari heeft Peter Verheijen, directeur van ba-
sisschool “De Elzen”, afscheid genomen. Hij heeft ruim vijf  jaar 
“aan het roer” gestaan en in die periode veel weten te bewerk-
stelligen.                           

 Boomtak - Gemeente:  1 - 0
  Zoals inmiddels bekend moet de gemeente op grond van   
  de notariële akte (dé verrassing van het buurtcafé) In de 
  Boomtak handhaven als wijkgebouw. 
  Als “tegenprestatie” trekt de gemeente de subsidie echter in. 
  Het zoeken naar alternatieve ruimte binnen de wijk is een
  schier onmogelijke opgave voor de Twern en de oplossingen
  die worden aangedragen ( Wijkhuis Langestraat, mfa 
  Zuiderkwartier en Nieuwe Stede)  zijn niet acceptabel, laat
  staan veel te duur.
  Iedereen met een beetje gezond verstand, en dat kan 
  Burgemeester en Wethouders toch niet ontzegd worden, zal 
  inzien dat er eigenlijk maar één oplossing is: 

  hou de Boomtak gewoon open!! 
  
  De redactie
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François schetst nog even de 
hoofdlijnen van het voornemen 
tot sluiting van de vijf wijkhuizen 
en tevens het brede maatschap-
pelijke verzet dat hiervan het 
gevolg is.
Tevens stelt hij de vraag of de 
ambtenaren van de gemeente 
Tilburg voldoende het werk heb-
ben voorbereid. Hierop reageert 
de wethouder bevestigend.
Daarna brengt François ter ta-

fel een kopie van de notariële 
akte over de verkoop van het 
wijkhuis van de parochie aan de 
gemeente. Op 12 oktober 1977 
is vastgelegd dat de gemeente 
het gebouw in bezit krijgt onder 
de voorwaarde: 
“de gemeente zal het gebouw 
voor onbepaalde tijd bestem-
men tot wijkhuis voor met 
name jeugdige en bejaarde 
bewoners van de Noord-
hoekbuurt en ingeval van 
bestemmingswijziging voor 
vervangende accommodatie 
zorgdragen”.

De bestuurlijke vertegenwoor-
diging is in het geheel niet be-
kend met de inhoud van deze 
afspraak en belooft dat dit wordt 
uitgezocht. Van een wijziging 
van de bestemming is geen 
sprake.

Nagekomen informatie (12 fe-
bruari 2011) Deze vraag is de 
afgelopen week al diverse ma-
len herhaald aangegeven rich-
ting het stadbestuur, maar er is 

nog geen reactie op ontvangen.
Intussen is wel al een raadsman 
om advies gevraagd.
Tevens heeft het parochiebe-
stuur van de Binnenstad gezegd 
achter het standpunt van de 
wijkbewoners te staan.

Nagekomen informatie (10 fe-
bruari 2011) Wel heeft notaris 
de Kort ( de opvolger van  J. 
Morra) de stukken inmiddels be-
zien en hij geeft aan dat wij ten 
opzichte van de gemeente sterk 

staan in ons standpunt voor be-
houd van het wijkhuis.
Hij geeft ook aan dat de ge-
meente ingeval men een andere 
bestemming aan het pand geeft, 
verplicht is voor adequate ver-
vangende ruimte te zorgen.

De heer Cees van Dijk krijgt 
het woord en hij schetst als oud 
voorzitter van de wijkvereniging 
het belang en de functie van 
een wijkhuis dicht bij de men-
sen. De synergie tussen men-
sen krijgt gestalte in een leef-
bare en herkenbare omgeving. 
Het buurthuis is het centrum van 
herkenning.
Hij houdt een pleidooi om met 
creativiteit en inventiviteit de 
buurthuizen open te houden en 
toch de kosten te reduceren.
Hij voelt er niets voor om de 
ouderen te verbannen achter de 
geraniums en de andere groe-
pen te verplichten te verhuizen 
naar de peperdure MFA’s.

De dames Frenk en Moorman 
krijgen het woord en spreken 

hun dank uit voor de uitnodi-
ging. Allereerst geeft mevrouw 
Frenk aan dat ook zij de be-
zuiniging op het buurthuiswerk 
niet leuk vindt, maar dat zij als 
lid van de coalitie verplicht is te 
komen tot verantwoorde finan-
ciële bestedingen. Dit leidt tot 
pijnlijke keuzes, niet alleen in 
Tilburg. Bij het aantreden van dit 
college heeft men commitment 
bereikt over een bezuiniging 
van 30 miljoen euro, waarvan 
500.000 euro op de buurtcentra. 
Uitgangspunt is daarbij niet te 
bezuinigen en het ouderen- en 
jongerenwerk. De Twern heeft 
de opdracht voor alle gebruikers 
van die buurtcentra een pas-
send alternatief te zoeken.
Vanuit de vergadering wordt op-
gemerkt dat de bijdrage vanuit 
de Twern minimaal is en dat de 
ouderen straks ver weg moeten 
naar plaatsen die alleen met de 
dure deeltaxi te bereiken zijn.
De sluiting van de wijkcentra is 
gebaseerd op bezoekersaantal-
len, waarbij de verkeerde cijfers 
zijn gebruikt. De gemeente gaat 
daarbij uit van 22.000 bezoe-
kers in 2009, terwijl er alleen al 
in de eerste helft van 2010 (zo 
blijkt uit cijfers van de Twern) 
ruim 33.000 bezoekers zijn ge-
weest. Het totaal voor 2010 zou 
daarmee uitkomen op ongeveer 
60.000 bezoekers. 

De heer van Hoenselaar pleit 
voor gelijkwaardige behandeling 
van de wijken onderling. Bij de 
5 te sluiten wijkcentra praat men 
wel over ongeveer 40.000 be-
woners die in de toekomst niets 
meer ontvangen voor de vele 
activiteiten die men nu verricht 
in die wijkcentra.

Mevrouw Moorman geeft aan 
dat het college kiest voor hen 
die het moeilijk hebben en men 
daar juist wil investeren in soci-
ale cohesie.

Mevrouw van Amelsfoort schetst 
de grote problemen bij de 
nieuwe MFA’s voor wat betreft 
de toegankelijkheid van die ge-
bouwen voor gehandicapten. 
Mevrouw Frenk geeft aan dat 
men daar verbetering in moet 
aanbrengen.

Mevrouw Dielissen (TVP) snapt 
niet waarom de Boomtak moet 
sluiten en alleen zij de kassa 
voor de gemeente moeten laten 
rinkelen. Zij zet grote vraagte-
kens bij de keuzes die het col-
lege maakt en snapt niet dat er 
wel 4,6 miljoen geïnvesteerd 
kan worden om culturele hoofd-
stad te worden.
Mevrouw Moorman geeft aan 
dat hierbij appels en peren met 
elkaar worden vergeleken en 
dat die vergelijking mank gaat. 
Het is namelijk het verschil tus-
sen eenmalige kosten en jaar-
lijks noodzakelijke middelen.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt 
dat dit een juiste vergelijking is. 
Er is ook een overeenkomst tus-
sen appels en peren, namelijk 
het is beide fruit en dus gezond 
voor de mens.. Immers van die 
eenmalige investering kun je de 
wijkhuizen ruim 9 jaar voorzien 
van de middelen en dus open 
houden.

De heer H. van Dijk, die namens 
de KBO Trouwlaan spreekt, 
geeft aan dat er in deze verge-
lijking nog meer “fruit” te benoe-
men is en wel de grote inves-
teringen in de Midi, De nieuwe 
Vorst en de Hall of Fame. Het is 
dan ook volstrekt onbegrijpelijk 
waarom de ouderen er zo slecht 
vanaf komen. Op wat langere 
termijn zal het aantal ouderen in 
onze stad ook nog meer gaan 
toenemen.

Mevrouw Frenk geeft aan dat 
alle middelen is samenhang 
worden bezien en dat er in ie-
der geval geen middelen wor-
den verspild. De gebreken in 
het Zuiderkwartier worden met 
kracht aangepakt.

De heer C. Malles pleit ervoor 
om de procedure van besluit-
vorming aan te passen. Nu is 
de weg: beslissing nemen tot 
sluiting, dan Twern oplossingen 
laten zoeken en vervolgens ??? 
Stel dat het de Twern niet lukt?
Zijn voorstel: beslissing tot  
sluiting uitstellen, en in plaats 
daarvan goed kijken naar inno-
vatieve oplossingen en dan pas 
een beslissing nemen.
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Mevrouw Frenk geeft aan dat 
men een half jaar nodig heeft 
om alle activiteiten om te zetten 
naar passende huisvesting. Zij 
blijft wel in voor  goede alterna-
tieven maar wil graag voor 1 juli 
2011 tot een afweging komen. 

De heer van de Heuvel, reikt 
een fotolijst aan met een beeld 
over de geschiedenis van het 
centrum. Tevens geeft hij een 
voetenbankje voor de beide 
dames van het college. Op 
deze wijze kunnen ze de pijnlijk 
kromme tenen bij het aanho-
ren van alle goede argumenten 
vanuit de vergadering toch nog 
enigszins de ruimte geven.

De heer Bongaards (P.v.d.A) 
staat achter het collegebesluit, 
dus hij is het eens met de slui-
ting van de Boomtak. Wel geeft 
deze avond aan dat de burger 
serieus genomen wil worden. 
Ambtenaren en raadsleden 
moeten daarbij een pro- actieve 
houding aannemen. De huidige 
houding is vooral wachten op de 
storm. Deze avond geeft in ie-
der geval aan dat de storm nog 
lang niet is gaan liggen. 

Mevouw Brandjes, geeft als be-
woner van de Boomstraat aan 
dat vooral de kleintjes worden 
gepakt terwijl de hockeyclub 
ruim 6 miljoen euro krijgt toege-
schoven. 
Mevrouw Moorman stelt op-
nieuw dat die subsidie eenmalig 
is en dus niet vergeleken mag 
worden met een jaarlijkse bij-
drage.
De heer v.d. Camp (SP) stelt dat 

de politiek door deze voorstellen 
heel ver van de burger komt te 
staan. Geen enkele inhoude-
lijke afweging brengt vanuit het 
bestuur licht in de tunnel. Hij 
adviseert dan ook het besluit tot 
sluiting uit te stellen, vervolgens 
een goede afweging van belan-
gen te maken met de juiste in-
formatie en cijfers en vervolgens 
pas met een besluit te komen.

De heer J. van Puyenbroek 
(TON), wil graag ontmoetings-
ruimte behouden ook voor de 
alleenstaanden. 
De huidige weg via taakstellen-
de bezuinigingen zonder goed 
naar de inhoud te kijken is heil-

loos en frustreert de burger. En 
dat is nou net de burger die als 
vrijwilliger altijd in touw is voor 
de mensen in de wijk.

De heer Ton Zwaarts neemt 
het woord en hij heeft een plan 
ontwikkeld. De gemeente zou 
de Boomtak verkopen aan de 
Stichting  Boomtak en zou zo 
kunnen bezuinigen en de Boom-
tak zo tot een aanvaardbaar 
exploitatie resultaat komen. Het 
plan is afgestemd met diverse 
banken en is solide.
Hij geeft een uitgewerkt plan 
aan de voorzitter van de verga-
dering.

Het is voor hem onbegrijpelijk 
hoe de gemeente omgaat met 
wijkbewoners door het sluiten 
van wijkhuizen. Dit soort avon-
den geeft aan dat er een breed 
verzet is tegen dergelijke plan-
nen en dat het kennelijk het 

bestuur van de gemeente veel 
moeite kost om het uit  te leg-
gen.

De voorzitter dankt eenieder 
voor de aanwezigheid op deze 
avond. 
Een avond waarop slechts door 
enkele bezoekers een stoel kan 
worden bemachtigd, zo ongelo-
felijk druk is het. 
Toch zijn we er met elkaar in 
geslaagd om vanavond op een 
respectvolle wijze met elkaar 
om te gaan. Dit ondanks dat de 
standpunten heel ver uit elkaar 
liggen.
Tot slot wordt iedereen uitge-
nodigd voor een afsluitend 
drankje.

Jan Goossens
Secretaris bestuur Noordhoek.
Hallo iedereen die de Boomtak 
een warm hart toe draagt.

Wat een verschrikkelijk nieuws 
kregen wij te horen: volgens de 
gemeente moet onze Boomtak 
sluiten per 1 juli 2011. 
Er zijn te veel kosten gemoeid 
met het openhouden van onze 
Boomtak en in deze tijd van be-
zuinigingen moet de gemeente 
een keuze maken.

Een heel slechte keuze! 
En dat geldt dus niet alleen voor 
ons buurtcentrum maar ook 
voor de andere vier die gesloten 
gaan worden. 
Kan er niet op iets anders bezui-
nigd worden?

Waar naar toe! 
Waar vinden wij zo’n gezellig 
buurtcentrum terug? 
Is er een buurtcentrum in de 
buurt voor ons waar we welkom 
zijn? 
Echt welkom zijn met z’n allen?

Veel ouderen! 
Moeten wij (ouderen uit de wijk) 
per (deel)taxi naar het dichtbij 
zijnde buurtcentrum gaan? 
Dat kost ons niet alleen geld, 
maar ook veel tijd. 
Je weet namelijk nooit of je op 
tijd daar bent en wanneer je 
weer opgehaald wordt. 
De deeltaxi kost de gemeente 
toch ook geld? 
Aan de ene kant bezuinig je dan 
en aan de andere kant geef je 
weer meer geld uit. Daar schiet 
je toch niets mee op!

Achter de geraniums: wil de 
gemeente ons ouderen weer 
achter de geraniums zetten? 

Vooral die mensen die niet meer 
goed ter been zijn. 
Zo fijn dat de Boomtak nu lekker 
dichtbij is en goed bereikbaar te 
voet, op de fiets of met de auto.
Gezelligheid: Denk aan de 
gezellige 55+ middagen met 
muziek, bingo, dagtochtjes en 
de gezellig carnavals- en sinter-
klaas middagen of het uitmun-
tende kerstdiner! 
Dat geldt ook voor de middagen 
en avonden voor onze jeugd. 
Maar ook al onze verenigingen, 
zoals onze biljartclub of gewoon 
mensen die even een pilsje wil-
len drinken aan de bar. 

Lekker meezingen als het 
smartlappenkoor komt of het 
zeemanskoor. Dat gaat de 
gemeente ons ontnemen! Dat 
hopen we niet.

Verdriet, het doet ons echt ver-
driet als dit alles gaat verdwij-
nen. 

Missen, wat zullen wij de Boom-
tak missen! U toch ook!

Protest, daarom protesteren wij 
(drie oudjes uit de Hart van Bra-
bantlaan) met hart en ziel tegen 
de sluiting van onze Boomtak. 
Protesteer met ons mee voor 
behoud van onze Boomtak! 
Wij wensen het Bestuur heel 
veel succes bij de onderhande-
lingen met de gemeente.

Wij staan achter jullie! Behoud 
onze Boomtak!

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Van Vugt,
Mevrouw De Prest,
Mevrouw Verbaandert

Ouderen uit de Hart van Bra-
bantlaan.

Nog een protest-
brief
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Naam:.............................................................................................................. Adres:.................................................................

Leeftijd:........................................................................................................... Telefoonnummer.................................................
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Weetjes  voor 
senioren
 

 

Betalen met een bankpas
Het betalen met een pinpas is 
handig en veilig als u zich aan 
de volgende regels houdt: een 
pincode is persoonlijk. Niemand 
hoeft uw pincode te kennen. 
Schrijf deze nooit op uw pasje of 
op een briefje, maar verzin een
slim ezelsbruggetje. Laat ook 
niemand meekijken bij het in-
toetsen van uw code. Wanneer 
u ontdekt dat u uw pasje kwijt 
bent of u heeft problemen bij 
een geldautomaat, bel dan 
direct de bank om uw pas te 
blokkeren. Programmeer het 
nummer in uw mobiele telefoon 
of zorg dat u het nummer bij de 
hand hebt. Deze nummers zijn 
24 uur per dag bereikbaar.

Opnamelimiet
Standaard mag u, afhankelijk 
van welke bank € 1000,-- tot 
€ 2500,-- per dag opnemen. 
Waarschijnlijk komt het hoogst 
zelden voor dat u ook een der-
gelijk groot bedrag opneemt. 
Daarom is het sterk aan te 
raden om deze ‘opnamelimiet’ 
te verlagen naar bijvoorbeeld 
€ 300,--. Dit kunt u bij de bank 
regelen. Iemand die uw bank-
pas heeft gestolen kan dan ook 
niet meer dan € 300,-- (per dag) 
opnemen en zo blijft de schade 
enigszins beperkt. Het blijft be-
langrijk om zo spoedig mogelijk 
uw pas te blokkeren

Kredietlimiet
Ook is het verstandig om na te 
kijken hoeveel u ‘rood‘ mag
staan (kredietlimiet) op uw re-
kening. Zonder dat u daarom 
heeft gevraagd, is dat vaak een 
behoorlijk bedrag. U kunt bij 

de bank ook regelen dat u niet 
meer ‘rood’ kunt staan.

Geld opnemen
• wilt u geld opnemen bij een 
geldautomaat, doe dit dan zo-
veel mogelijk overdag en neem 
als het kan iemand mee
• als de automaat niet goed 
werkt, gebruik hem niet. Ga in
geen geval in op de hulp van 
onbekenden
• haal niet te veel geld in één 
keer
• bij veel supermarkten is het 
mogelijk om bij het afrekenen 
van de boodschappen extra
geld te pinnen.

Openbaar vervoer
• wanneer u met het openbaar 
vervoer een onbekende route 
aflegt, bel dan eerst 0900-9292.  
Hier vertelt men u welke bus, 
trein, tram of metro u kunt ne-
men, hoe laat deze vertrekken 
en waar u kunt opstappen, uit-
stappen en overstappen. Dit
voorkomt verdwalen en onnodig 
lang wachten.
Ga, als dat kan, op een plaats in 
de buurt van de bestuurder zit-
ten. Haal uw kaartje niet opval-
lend uit uw portemonnee, maar 
stop het gewoon in uw zak.
Binnen uw woonplaats zijn spe-
ciale vervoersmogelijkheden 
voor ouderen zoals stadsmobiel 
-regiotaxi.
In geval van nood ICE is de 
afkorting van In Case of Emer-
gency. Zet in uw mobiele tele-
foon onder de naam ICE, het
telefoonnummer van de persoon 
die hulpverleners moeten bel-
len als u betrokken bent bij een 
ongeval. Zo kunnen uw naasten 
snel op de hoogte worden ge-
bracht, als er iets met u aan de 
hand is.

Nog wat algemene tips.
Laat als het kan uw tas gewoon 
thuis. Draag uw tas aan de kant 
van de huizen. Het is dan voor 
kwaadwillende (brom)fietsers 
lastiger om de tas af te pakken.
Een goed en veilig alternatief is 
een plat halstasje, dat onder de 
kleding gedragen kan worden.
Hang geen adreslabel aan de 
huissleutel.
Stop uw huissleutels niet in uw 
tas. Vaak zit er in de tas ook 

een agenda of identiteitsbewijs 
met uw adres en dat maakt het 
voor de dief wel heel makke-
lijk. Houdt de volgende regel 
in gedachten: dingen die u niet 
meeneemt, kunnen ook niet kwi-
jtraken of gestolen worden.
Als u ‘s avonds ergens naar 
toe gaat, bedenk dan wat de 

veiligste route is. Goed verlicht, 
overzichtelijk, bewoond, goed 
bestraat. De kortste weg is niet 
altijd de veiligste. Doe bij verlies 
of diefstal altijd aangifte bij de 
politie, in een aantal gevallen is 
dat ook telefonisch of via inter-
net mogelijk.

Tot slot
Als u zich op straat angstig of 
onzeker voelt, zorg dan dat dat 
niet aan u te zien is. Loop rech-
top en kijk rustig om u heen. 
Mensen die zelfverzekerd ove-
rkomen, zijn minder aantrek-
kelijk voor een dief. Ook zijn er 
organisaties waar u een weer-
baarheidtraining kunt volgen.

Bron: Politie Amstelland
              volgende maand meer. 

Tilburgse avonden
Als de zomeravond valt over 
Tilburg en er miljoenen lichtjes 
branden gaan.
Dan zie je de mensen tot ont-
spanning komen na het inten-
sieve werk van die dag.
De talrijke terrassen worden 
druk bemand en zich jong voe-
lende mensen lopen hand in 
hand. Zij voelen zich geborgen 
in ons Tilburgs Kruikenland.

Als de herfstavond valt over 
Tilburg en er miljoenen lichtjes 
branden gaan.
Is van een dag, vol van natuur-
lijke bewegingen genoten.
Als de mensen, de bruine 
herfstbladeren gedragen door 
de wind, dwarrelend omlaag 
hebben zien komen. 
Want ondanks najaarsstormen 
van regen hagel of wind, heb-
ben wij aan de prachtige herfst-
kleuren ons hart verpand.

Als de winteravond valt over 
Tilburg en er miljoenen lichtjes 
branden gaan.
Dan gaan wij ons binnenshuis 
verschuilen voor de gure wind 
die door de kale bomen waait.
Als na een nacht, met ieder zijn 
eigen dromen blijkt dat er een 
deken van sneeuw over Tilburg 
is gekomen. Dan kijken wij vol 
vreugd naar onze sneeuwbal 
gooiende jeugd.

Als de lenteavond valt over 
Tilburg en er miljoenen lichtjes 
branden gaan.
Er is dan weer een dag voorbij, 
dat de natuur ontluiken gaat.
En liepen wij vol verwachting 
rond, voor wat te voorschijjn 
komt. Lente is de tijd dat alles 
strak gespannen staat. 
Voorjaarskriebels spelen hoogtij 
bij mens en dier. 
Het is een natuurlijk onbesten-
dig gevoel, dat vanzelf over 
gaat.

WJL van den Heuvel
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Carnaval  2011 is in aantocht, 
over enkele weken gaat het 
weer los. Het beloofd een gezel-
lig en druk bezocht evenement 
te worden, voor jong en oud, 
voor elk wat wils.
Het carnavalsfeest wordt geor-
ganiseerd door de vrijwilligers 
van in de Boomtak en Nieuwe 
Stede.
Dit jaar gaan we een aantal ex-
tra dingen toevoegen aan het 
programma om de buurtbewo-
ners op een andere manier met 
carnaval kennis te laten maken. 
Dus komt allen naar dit evene-
ment. 
Deze extra programma’s  zullen 
bekent worden gemaakt door 
posters en flyers.
Het programma voor de carna-
valsdagen ziet er als volgt uit:

Zaterdag beginnen we 
vanaf  14.00 uur met de 
kindermiddag. 
De kinderen zullen door vrijwil-
ligers worden geschminkt en er 
wordt ook haar ingevlochten. 
Deze middag wordt opgeleukt 
door een Clown die dol dwaze 
acts ten uitvoering zal brengen.
Voor ieder kind is er een snoep-
zak, ranja en chips. 
Deze kindermiddag stopt om 
17.00 uur en gaan we door met 
het gewone carnavalsfeest, met 
leuke muziek van onze DJ’s
S’avonds worden er gastvereni-
gingen verwacht en zullen we 
een van de extra programma’s 

ter uitvoering brengen.
De avond sluit om 24.00 uur.

Op zondag gaan we om 
14.00 uur van start met live 
muziek van onze DJ’s en ont-
vangen we de mensen die de 
opstoet, waar de Kappesientjes 
met een grote wagen mee rij-
den, zijn gaan kijken.
De bouwers van de wagens en 
de mensen van de loopgroepen 
zijn al maanden druk in de weer 
geweest om u allen te verma-
ken. 
Let op de opstoet rijdt een an-
dere route, dus als u gewend 
bent om in de nabijheid van de 
Schouwburg te gaan staan, is 
de stoet er al vroeger als an-
ders.
S’avonds ontvangen we enkele 
verenigingen en gaan we van 
start met een van de nieuwe 
programma’s. We sluiten ook 

deze dag om 24.00 uur

Maandag is voor de Kap
pesientjes de bezoek dag, 
zij gaan met een bus op bezoek 
bij diverse verenigingen, voor 
geïnteresseerde mensen deze 
kunnen mee tegen een geringe 
vergoeding, opgeven bij de 
snoep en broodjes kraam. 
Zij zullen om 12.30 uur vertrek-
ken vanaf in de Boomtak, onder 
begeleiding van de muziek band 
Dikke Mik. 
Rond de klok van 18.00 uur 
worden ze weer terug verwacht.
Voor de kinderen gaat de mid-

dag om 14.00 uur van start met 
een programma welke niet zal 
afwijken van de zaterdagmid-
dag. 
Ook dan wordt er weer gezorgd 
voor een natje en een droogje.
Ook deze middag stopt om 
17.00 uur en gaan we weer 
door met het carnavalsfeest met 
onze DJ’s
Om 20.00 uur gaat het avond 
programma weer van start, deze 
avond zullen we bezoek krijgen 
van de Prins van Kruikenstad 
Frans-Jan d’n Eerste met zijn 
adjudant Frank, zijn raad van Elf 
en zijn hofkapel de Sleutelsol-
lers. 
We verwachten deze avond ook 
nog een aantal verenigingen 
die ons met een bezoek zullen 
vereren.
Tijdens deze avond zullen we 
ook een karaoke set aansluiten 
om de feestvreugde nog groter 
te maken.
Wij gaan ook deze avond weer 
om 24.00 uur sluiten.

Dinsdag gaan we wat vroe-
ger open, om 12.30 uur 
gaat de zaal open voor de 
kinderen en ouderen, waarna 
we om 13.00 uur de eerste be-
zoekende vereniging kunnen 
begroeten.
Rond de klok van 16.30 uur zul-
len aan de kinderen de prijzen 
worden uitgereikt voor de best 
verkleden en de kleurwedstrijd.
De kinderen kunnen alle dagen 
meedoen voor bet verkleden, 
welke zullen worden gejureerd 
door enkele vrijwilligers. 
De kleurplaten kunnen alle da-
gen worden ingeleverd bij de 
snoepverkoop.
S’avonds ontvangen we nog 
enkele verenigingen, waarna 
we rond de klok van 23.11 uur 
afscheid nemen van carnaval 
2011. Wij sluiten deze avond 
weer om 24.00 uur

Namens alle vrijwilligers, een 
prettige carnaval toe gewenst 
en hopelijk zien wij u in grote 
getallen terug op deze carna-
valsdagen.
Laat u ook s’avonds zien zodat 
we door kunnen gaan met de 
carnaval voor jong en oud.

Franske d’n Eerste
Opper van de Kappesientjes.

Gon Mevis nieuwe 
directeur/bestuurder 
de Twern

De Twern heeft een nieuwe di-
recteur/bestuurder: Gon Mevis. 
Hij volgt per 1 mei Jos van Bal-
veren op die eind april zijn werk-
zaamheden als bestuurder van 
de Twern neerlegt.

De 47-jarige Mevis was acht 
jaar wethouder in de gemeente 
Tilburg en kent vanuit die functie 
de Twern goed. 
Zo was Mevis onder andere 
verantwoordelijk voor zorg & 
welzijn en werk & inkomen. 
Meer specifiek: wijkontwikkeling, 
vrijwilligersbeleid, mantelzorg, 
emancipatie en integratie. Op 
dit moment is hij actief als zelf-
standig adviseur en bekleedt hij 
diverse bestuursfuncties.

“Het is een enorme eer voor de 
Twern te mogen werken,” aldus 
Mevis. 
“De organisatie staat in het hart 
van de Middenbrabantse en 
Dordtse samenleving. 
Ik zal me inzetten voor verster-
king van het sociale karakter 
van steden en regio. 
Kansen bieden voor jong en oud 
om mee te doen. 
Ik verheug me erop samen met 
bewoners, vrijwilligers, mede-
werkers en collega-instellingen 
aan de slag te gaan”.

Carnaval 2011


