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*** Speciale editie wegens het open blijven van de Boomtak***

Wijkcentrum In De Boomtak
blijft open: het gat is gedicht !!
Het is dan eindelijk zo ver
het bestuur van onze wijkraad de Noordhoek(Wies
van Wijk, Jan Goossens,
Gust Govers en François
van der Bruggen) is in nauwe samenwerking met Cees
van Dijk, Jan van Esch,Ben
Strik,Ton Zwaarts, John
Vaillant en Jos Emmen er in
geslaagd om ons wijkcentrum In De Boomtak open
te houden.
Dit is mede gelukt met de

Boomtak(voorlopige werknaam) de scepter zwaaien
in ons wijkcentrum. De
heren Cees van Dijk en Jan
van Esch zullen mensen,
zowel in als buiten de wijk,
zoeken voor in het bestuur
van de beheersstichting.
Er is voor een aparte stichting gekozen om verstrengeling van belangen tegen
te gaan, wijkactiviteiten en
beheer van het wijkcentrum
dienen gescheiden te blij-

zonder dat het beheer geweld wordt aan gedaan en
zij ook haar belangen kan
verwezenlijken.
Het idee is om ook de Fontys en het ROC in de Boomtak een plek te geven als
opleidingstraject voor hun
studenten, hierover zijn ver
gevorderde gesprekken
met beide scholen aan de
gang.
Natuurlijk kunnen wij het
wijkcentrum niet draaiende

welke vrijwilligers ze nodig
hebben en wie er eventueel
in aanmerking komen.
Al met Al zijn wij blij dat het
wijkcentrum behouden is
voor onze wijk.
Mede namens het voltallige
bestuur wil ik iedereen al
vast dank zeggen voor hun
inzet, al zullen we nog veel
te doen hebben om alles
klaar te hebben voor 1 augustus 2011.
Op welke datum het wijk-

toezegging van de woningbouwverenigingen WonenBreburg en TBV dat zij onze
plannen zullen ondersteunen. Ook de Twern heeft
al aangegeven dat hun
activiteiten in de Boomtak
behouden zullen blijven en
zij daarvoor ruimtes zullen
huren.
Per 1 augustus 2011
gaat de Stichting Beheer Wijkcentrum In de

ven zodat de wijkbewoners
en gebruikers van ons wijkcentrum weten bij wie ze
moeten zijn.
Er is al wel afgesproken dat
tussen het wijkbestuur en
de beheerstichting veelvuldig overleg zal plaats vinden om alles gestroomlijnd
te laten verlopen en zorg
te dragen dat wij allemaal
alert blijven dat de wijkbelangen gewaarborgd blijven

houden als er geen inzet
van vrijwilligers zouden
zijn. De beheersstichting
zal hier nog op terug komen, maar mocht je interesse hebben als vrijwilliger dan kun je je alvast
opgeven via een mail aan
stichting.noordhoek@hotmail.com met de interesse
voor wat voor vrijwilligers
werk je wilt inzetten. De beheersstichting zal bepalen

centrum precies open
gaat krijgt U als wijkbewoners en gebruikers van de
Boomtak zo snel mogelijk
te horen van de beheersstichting.
François van der Bruggen.
Voorzitter Stichting Noordhoek.



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)
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Basisschool De Elzen
in actie voor KWF
Op vrijdagmiddag 15 april werd
op basisschool De Elzen een
markt voor een goed doel gehouden waarvan de opbrengst
voor het KWF bestemd was.
Op een met zon overgoten
speelplaats werden er die middag artikelen verkocht die door
de leerlingen zelf gemaakt
waren. Ook werden er lekkere
cakejes verkocht en kon er koffie, thee en ranja gedronken
worden. Een hoekje van de
speelplaats werd in beslag genomen door een schmink en
tattoo-hoek. Ook hadden enkele
leerlingen individuele acties bedacht.
Dat de markt een groot succes
was bleek al op de middag zelf,
maar wat de opbrengst zou zijn
wist toen nog niemand.
Twee weken later bleek dat
deze onze verwachtingen ver
te boven is gegaan. We waren
dan ook erg blij om aan Colinda
Aerts een cheque te kunnen
overhandigen van € 2619,32. Ze
ontving deze uit handen van
Sanne uit groep 5/6 Maartje/Pia.

Sanne was immers de eerste
die geld voor de actie binnenbracht, dat ze bijeen had vergaard met de verkoop van spulletjes.
Colinda zal met een fietsgroep
(Kenniebestanie) op 9 juni de
alpe d’Huez gaan beklimmen.
De markt is zo’n groot succes
geworden dankzij:
- De Evenementenlijn, die gratis
de kramen beschikbaar stelde.
- Pip for Kids in de persoon van
Inge Donders die de totale opbrengst van het schminken aan
het goede doel schonk.
- Intermezzo die ijs ter beschikking stelde.
- Li Pin Kindergrime ( Ilse de
Bont –Bruurs) die geheel belangeloos de glittertattoo’s verzorgde.
- Leden van de fietsgroep en
familieleden.
- Kinderen en leerkrachten.
Daarom allemaal HARTELIJK
DANK!
Wij wensen Colinda en haar
fietsmaten heel veel succes op
9 juni!
Namens schoolteam De Elzen,
Saskia Vriens
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Service
De Twern ouderenadviseur
Willeke Sloot voor informatie, 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 bereikbaar van maandag t/m
donderdag via wijkcentrum
Hoogvenne: 013/5422730
Buurtconciërges: 5166091

Openingstijden Wijkcentrum “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
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Uw buurthuis heeft u nodig!!!!!!
Zoals u ondertussen wel hebt gehoord zal het buurthuis “In de Boomtak” vanaf 1 augustus 2011beheerd en geëxploiteerd worden door een groep enthousiaste wijkbewoners. Echter er ontstaat nu veel werk op allerlei gebied omdat we het buurthuis optimaal willen benutten. Maar dan wel met, dóór en vóór
wijkbewoners. Dit zal er toe gaan leiden dat we een groot aantal vrijwilligers en vrijwilligsters nodig hebben voor o.a.a gastheer/vrouw, activiteitenbegeleider of -ster, bar- en beheerfuncties, activiteitenontwikkelaars, cursusleiders, cursusontwikkelaars, experts in fondsenwerving, communicatiedeskundigen,
tekstleveranciers voor verslaglegging van evenementen en wijkgebeurtenissen, schoonmaakexperts en toezicht bij activiteiten. Ook secretariële ervaring
wordt zeer dringend gevraagd.
Samengevat zijn wij op zoek naar enthousiaste, creatieve en deskundige wijkbewoners die zich willen inzetten voor ons buurthuis.
Omdat we de openingstijden willen vergroten ( alle dagen open), maar zelfs pogingen gaan doen om zaterdag en zondagopenstelling te realiseren, hebben we veel bewoners nodig die zich in willen zetten voor allerlei zaken. Wij weten dat onze wijk barst van de creatieve mensen die mee willen doen en
hun kennis en ervaring willen tonen. Maar we weten ook dat er zeer veel bewoners zijn, die hun kennis en ervaring willen uitbreiden of meer willen weten
over andere dan normale zaken. Dat moet toch een basis scheppen voor een dynamisch actief buurthuis waar iedereen zich kan ontspannen, inspannen
of op een andere manier verrijken.
Een grote groep bewoners heeft al aangegeven zich in te willen zetten voor hun buurthuis. Wij verwachten dat iedereen zich op een of andere manier verbonden voelt met de Boomtak en onze wijk en samen met anderen het woon- en leefklimaat wil verhogen. Zelf doen en aanpakken zal de komende jaren
steeds meer gemeengoed worden.
Het is onze bedoeling dat uw buurtcentrum hierin het voortouw kan gaan nemen. Samen met u en vele andere bewoners natuurlijk.
Informatie en aanmelden bij beheer Boomtak of via 013-5430920.
Jan van Esch,
Cees van Dijk

De redactie
wenst alle
buurtbewoners,
adverteerders
en lezers

een heel fijne
vakantie
Tot september!!

Uw centrum voor gezondheid, fitness en ontspanning
Wat hebben wij u te bieden:
Fitness voor jong en oud, Fysiotherapie

LATIN MOVES! (Sumba)
Dé nieuwe trend op fitnessgebied
Onder professionele begeleiding en een gezellige sfeer
dansend tot wel 1.000 calorieën per uur verbranden!
Infraroodsauna, Solarium, Massagestoelen, Beweegbanken,
Schoonheidssalon, Medieet, Easy-Tape, Pedicure
Noordhoekring 328 5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl
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UITNODIGING WIJKFEEST
Op zondag 26 juni 2011 vindt er in de Boomtak het
jaarlijkse wijkfeest plaats.
Met de vreugdevolle mededeling dat het wijkhuis
open blijft!!!!
De feestelijke middag begint om 13.00 uur en de
sluiting is om 18.00 uur.

De toegang is gratis.
Het programma:
• 13.00 uur
• 13.00-14.30 uur
• 14.45-16.00 uur
• 16.15-17.30 uur

Voor de kinderen:
• 13.30 uur Theater voorstelling “Ongewoon lekker”
(3/8 jaar)
• 15.00 uur Theater voorstelling “Wie is dat ”
(2/6 jaar)
Een pipo die iedereen schminkt en ook ballonnen
vouwt en op de speelplaats is er een springkussen
aanwezig.
Voor iedereen lekkere poffertjes en een ijswagen
met echt Italiaans-ijs ook dit is gratis

Opening door François
Kruikenkoor
Bestuur stichting De Noordhoek
Accordeon Formant
Zeemanskoor “De Leye Zangers”

