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Activiteiten in Buurtcentrum "In de Boomtak"
Uit de sleur en eentonigheid van de komende winterperiode
Durft u het aan om het komende winterseizoen iets anders te gaan doen als de afgelopen tijd?
Wij willen u daarbij graag helpen en adviseren. De docenten en de vrijwilligers van uw wijkcentrum staan te popelen om u met een
keur aan activiteiten en cursussen te verrassen. Zie voor verdere informatie over deze activiteiten en cursussen verder in deze
krant.
Van yoga tot glasbewerken en van een Tilburgs trio tot aan koersbal bieden wij aan u. U zult zien keus genoeg.
Voor iedereen is er beslist iets te vinden wat de wintermaanden kan verlichten.
U kunt veel keuzes maken wat voor lichaam en geest goed is. Uw partner is er u misschien wel dankbaar voor.
Wellicht wilt u zich ook nog op culinair gebied laten verwennen in uw eigen wijkcentrum. Ook dat is mogelijk, want vanaf oktober
zal er elke maandag en vrijdagavond een menu worden aangeboden. Verder zijn er ook nog de speciale themabijeenkomsten.
Zie elders in dit blad.
Cees van Dijk

Boomtakgedicht
Degenen die op 18 september
op de open dag in de Boomtak
waren, kregen aan het einde
van de middag een kleine
verrassing met een optreden
van de Tilburgse schrijver en
dichter Ko de Laat, die onder
andere een gedicht over In de
Boomtak voordroeg.
Na afloop kreeg iedereen een
kopietje hiervan overhandigd.
Het Boomtakgedicht, dat Ko de
Laat in 2007 ook al eens in de
Boomtak voordroeg tijdens een
stadsdichtersmiddag, is bijlange
na niet het enige dat hij ooit

over Tilburg schreef.
Zijn stad komt, direct of indirect,
vaak voor in zijn gedichten.
Tilburgs programma
Over zijn belevenissen in Tilburg schreef hij bovendien de
verhalenbundel ‘Stadsgezichten
van Tilburg’, met illustraties van
Linda van Erve.
Ko de Laat verzorgt voordrachten door heel Nederland.
In zijn eigen stad treedt hij geregeld op met een totaal Tilburgs
programma.
Hij hoopt dat komend seizoen
in de Boomtak ook een keer te
komen doen.

Een goede buur is beter dan een verre vriend!!!
Dit oude gezegde is voor ons de afgelopen week waarheid geworden.
Op vrijdag 23 september werden we echt verrast door onze buren.
Zij gingen ijverig aan het werk om het onkruid rond ons wijkcentrum
In de Boomtak te verwijderen, terwijl wij ons verwenden met heerlijke mosselen.
We benoemen daardoor deze buren als “ECHTE BUREN”, met een
hart van goud en daarbij zeer werkzame handen.
Het uiterlijk van uw wijkcentrum is aan de Boomstraat zijde ontdaan
van alle rommel en ziet er nu echt veel schoner en beter uit.
Beste buren, bedankt hiervoor en wij hopen dat ook u veel gebruik
zal gaan maken van de faciliteiten in uw eigen straat die door uw
wijkcentrum worden georganiseerd.
Nogmaals bedankt. Cees van Dijk



Agenda
Maandag
14.00-16.00 Bingo elke
2e maandag
13.00-17.00 TB Reit + 		
Noordhoek biljart
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
14.00-17.30 Volksdansen
20.00-22.30 Volksdansen
17.00-21.00 Percussie
18.00-20.00 Eetpunt
20.00-22.00 Djembé les

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)

Openingstijden Wijkcentrum “In de Boomtak”

Maandag t/m vrijdag van:
09.00 tot 24.00 uur
Zaterdag en zondag voor
speciale activiteiten op
aanvraag geopend.
Bloedprik Post:
Donderdag 09.00 - 10.00 uur

Workshop Zelfverdediging
Bent u het ook zat om niet meer
veilig over straat te durven lopen?
Om u niet veilig bij de pinautomaat te voelen?
Bent u ook onzeker bij de parkeerplaats?
Eigen weerbaarheid
De maatschappij verhardt
agressie neemt toe natuurlijk
zijn de rechtelijke macht en de
politie zijn niet altijd in staat om
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ons à la minute te beschermen
tegen geweld en lichamelijke
aanvallen. Wij zijn gebaat bij
eigen weerbaarheid. Fysiek
duidelijk kunnen maken dat nee
ook echt néé betekent.
De kobutan is een klein metalen
staafje, bedoeld om je aanvaller een hevige pijnprikkel toe te
dienen.
De aanvaller staakt zijn aanval en een verder conflict (met
kans op bijkomend letsel) wordt
voorkomen. Je hangt de kobutan aan je sleutelbos zodat je
deze altijd bij je hebt. De kobutan is door iedereen makkelijk
te gebruiken. Als je de kobutan
ter verdediging gebruikt is het
volgens de wet niet anders dan
bijvoorbeeld een paraplu, sleutelbos of pen.
Kobutan-Goirle bied een workshop zelfverdediging met kobutan aan voor iedereen vanaf 16
jaar.
De workshop duurt drie uur en
is vol van simpele en effectieve
technieken om veilig uit bepaalde situaties te komen. Kosten
zijn € 37,50 inclusief kobutan.
Regelmatig zijn er nieuwe workshops en herhalingen in de
Boomtak.
Nu speciale aanbieding voor
nieuwe aanmeldingen in oktober
bij opgeven en vooraf betalen
aan de balie een proefles van 1
uur voor € 9,-Deze proefles zal plaatsvinden
op de 2e vrijdagavond van oktober.
Voor wie: Iedereen vanaf 16 jaar
Kleding: gemakkelijke kleding.

Vrienden van de
Boomtak
Bent u ook blij dat het wijkcentrum “In de Boomtak” is open
gebleven?
Wilt u ook dat het langer open
blijft dan twee jaar?
Vindt u het ook fijn dat de prijzen van de bar en de zaalhuur
lekker laag blijven?
Pasje
Steun ons dan en wordt lid van
“Vrienden van de Boomtak”.
Voor slechts € 2,50 per maand
of eenmalig € 25,-- per jaar bent
u al lid. Een hoger bedrag is ook
welkom.
Schrijf u in en u ontvangt een
pasje als bewijs. Hiermee heeft
u recht op diverse kortingen bij

activiteiten.
Voor informatie over donaties en
sponsoring kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
stichting Beheer en Exploitatie
In de Boomtak, Jan van Esch,
06-53594995.

Ouderenwerk De
Boomtak
Organiseert een muzikale middag, voor alle 55+ers uit de
Noordhoek.
Op donderdag 20 oktober van
14.00 tot 16.30 uur. Zaal open
vanaf 13.45 uur.
De zanger Peters Schepens
zal deze middag optreden met
een gezellig en gevarieerd programma.
Kosten van € 3,-- per persoon
( aan de zaal te voldoen), inclusief koffie/thee, een drankje en
een hapje.
Inschrijving tot 12 oktober bij
Buurtcentrum “In de Boomtak”
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Bingo
Maandag 10 oktober.
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.
Iedereen is welkom.
Buurtcentrum “In de Boomtak”.

Zangmeditatie in
de Boomtak
Een nieuwe cursus in de Boomtak. Een combinatie van meditatie en klankoefeningen.
Een wekelijks uurtje voor jezelf
waar je de drukte van de week
achter je kan laten om fris het
weekend in te gaan.
Energie
Een uurtje om verbinding te
maken met je lijf, je gevoel en
jouw binnenwereld. Waar jouw
klank vrij mag klinken. Waar
de verschillende stemmen van
de groep samen komen en de
energie van dat moment vertolken.
Klank maken geeft ontspanning,
doorstroming van energie en
bevrijding. Je hoeft niet te kunnen zingen. Het gaat niet om
mooi, zuiver of in de maat. Het
gaat er om met je stem laten
horen wat er werkelijk in je leeft.
Start op vrijdag ochtend 23 september. Tijd: 10.30 – 11.30 uur.
Meer informatie en aanmelding
bij Susan van de Grint, telefoon
013-5905472 of via www.de

nieuweverbinding.nl . Hier vind
je ook info over de Yogalessen
in de Boomtak en andere activiteiten van praktijk de Nieuwe
Verbinding.

De kunstclub
De Kunstclub bestaat vanaf oktober 2006. Dit initiatief is genomen om de drempel te verlagen
voor mensen met een beperking, wat die beperking ook is.
Er worden verschillende disciplines en materialen aangeboden,
van borduren tot beeldhouwen.
Maar het eindproduckt is ondergeschikt aan de ontdekkingsreis
die hieraan vooraf gaat.
De kunstclub draait met vier
begeleiders waarvan twee een
onderwijsbevoegdheid hebben
in tekenen, handvaardigheid en
textiel.
De kunstclub is eens in de twee
weken op dinsdagavond van
19.30 uur tot 21.30 uur en kost
€ 12,50 per keer.
Het creatieve aspect is belangrijk maar de gezelligheid staat
bij ons voorop.
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Dansen in de
Boomtak!

Woensdagochtend: 10.15-11.15
Zumba volwassenen.

Dans is leuk, dans is sport, dans
is samen bezig zijn, dans is
een manier van communiceren,
dans is plezier hebben, dans is
nog véél meer!
Anneloes Filippo biedt van beginner tot gevorderd dansonderwijs, van kleuterdans tot Zumba!
Er zijn al lessen voor de allerkleinsten en ook 55-plussers
kunnen bij haar terecht.
Kleuterdans
Spelenderwijs leren kinderen op
muziek bewegen.
Deze eerste kennismaking
draagt ook bij aan een positieve
ontwikkeling van de grove motoriek, ritmegevoel en muzikaliteit
van de kinderen.

Meedoen dat kan, gratis proefles
Opgeven via E-mail naar: anneloesfilippo@hotmail.com
10 lessen: €50,- kinderlessen
en €55,- volwassenen.
Kleuterdans, kinderdans, klassiek ballet, swingdance, zumbakids en zumba voor volwassenen.

Dansschool Mai
komt In de Boomtak

docente pas begin 2011 van
start gegaan, maar in Vlaanderen heeft zij reeds jaren ervaring
in het lesgegeven aan jeugd en
volwassenen.
Als danser heeft zij een zeer
internationale achtergrond waarbij haar Japanse herkomst en
scholing in New York, Amsterdam en Gent een herkenbare
invloed hebben. Verder is zij
bezig met een Master in Choreografie aan de Fontys dansacademie.
De lessen voor volwassenen
zullen op dinsdagavond van 19
uur tot 20 uur gegeven worden.
Wie nu al interesse heeft kan
meer informatie vinden op de
website van dansschool Mai of
gewoon even contact met Tomoko opnemen.
Kijk voor meer informatie op
www.dansschoolmai.nl

Zumba!
“Zumba” betekent letterlijk “snel
bewegen en lol hebben”.
Met elke swingende Zumba les
werk je aan je onderlichaam, je
buikspieren, middel en bovenlichaam.
De opzwepende muziek zorgt
ervoor dat je niet eens door hebt
dat je bezig bent met een intensieve training.
Gediplomeerd Dans en Zumba
docente Anneloes Filippo
geeft in de Boomtak
Dinsdagochtend: 9.15-10.15
Zumba volwassenen
Dinsdagmiddag: 15.45-16.30
Kleuterdans
16.30-17.30 Zumba kids

Biljart vereniging
De Reit.
Vanaf januari 2012 komt Tomoko Stalpers-Kato met haar
dansschool Mai naar "In de
Boomtak".
Zij geeft moderne danslessen
voor volwassenen en wil bij
voldoende interesse ook voor
jeugd moderne balletlessen
gaan verzorgen.
De lessen zijn dansant met
elegante bewegingen en tegelijk een goede training van
lichaamshouding, conditie en
zelfbewustzijn.
Behalve de dansvorm zijn het
beleven en vooral genieten van
het bewegen op muziek belangrijk in de les.
Tomoko streeft daarom naar
een persoonlijk gerichte aanpak
en gezellige atmosfeer in de les.
In Tilburg is Tomoko als dans-

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

EASY-TAPE!
Deze methode is dé revolutie op het gebied van functioneel tapen
Snel weer in beweging door versnelling van herstelproces
Dé oplossing voor ALLE bewegingsklachten!
Pedicure, Infraroodsauna, Massagestoelen, Beweegbanken,
Solarium, Latin Moves (Sumba), Medieet, Schoonheidssalon
Noordhoekring 328 5038 GH Tilburg -Tel. 013-5355056. www.totaal-vitaal.nl

Na een aantal jaren tot volle
tevredenheid gebruik gemaakt
te hebben van wijkcentrum
De Reit, hebben wij de biljart
vereniging in het kader van de
gemeentelijke bezuinigingen
onze biezen moeten pakken en
zijn we in eerste instantie uitgeweken naar MFA Het Kruispunt.
Dit was voor vele van ons een
ongezellige en sfeerloze biljart
ruimte.
Tot volle tevredenheid
Na een onderhoud met de heer
C.v.Dijk manager van wijkcentrum In De Boomtak was voor
ons de keuze snel gemaakt,en
mijns inziens tot volle tevredenheid van onze biljarters
Het is er zo nu en dan wat rommelig maar dat schept ook wel
een band met de mede gebrui-

kers van het centrum.
Biljartvereniging De Reit roept
aspirant biljart liefhebbers op
eventueel lid te worden en een
balletje mee te stoten!
U kunt zich aan melden bij;
Jacq Schoorl
Slot Loevesteinstraat 59
5037 HW Tilburg
Telefoon: 013-4673759
E-mail: j.schoorl@versatel.nl

Schilderen “Boomtak Atelier”.
Buurtcentrum “In de Boomtak”
Boomstraat 81, Tilburg
Tel: 5430920
Beginnerscursus.
Begeleiding in leren zien en
weergeven, waarnemen van
kleur, inzicht in compositie en
leren omgaan met verf en materiaal. In een ontspannen sfeer
een onderzoekende houding
ontwikkelen in het eigen tempo.
Lesprogramma:
3 weken composities en materiaalkennis
6 weken ondergrondschildering
6 weken stil leven, vlak en pasteus schilderen
3 weken model, doorschijnend
en dekkend
6 weken vrije keuze
1 week voorbereiding eindejaar
expositie
25 lessen voor 125,--euro
Donderdagavond 19.45 uur 22.15 uur
Aanvang cursus 22 september



Koersbal
Op vrijdagmiddag wordt in Wijkcentrum “In de Boomtak” koersbal gespeeld door senioren
(50 jaar en ouder).
Koersbal lijkt een beetje op jeu
de boules.
Het spel wordt binnen gespeeld
op een lange mat. De ballen
rollen niet in een rechte koers,
maar in een boog. Het leuke
van het spel is dat iedereen het
kan spelen.
Naast het spel staat ook gezelligheid voorop, maar koersbal is
ook goed voor de nodige beweging. Men kan op vrijdagmiddag
nog nieuwe spelers plaatsen.
Loop eens binnen om een indruk van het spel te hebben en
kennis te maken met de spelers.
Vrijdagmiddag 13.00 – 16.00
uur.
Kosten voor deelname € 2,50
per maand
Doe eens een gooi………
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groep enigszins uit te breiden.
Het effect op de deelnemers is
dat door deze beweging, die
vaak wordt uitgesteld, in ieder
geval door deze activiteit wordt
gestimuleerd.
De kosten zijn zeer laag namelijk 5 euro per maand .
Wij hopen dat we de groep met
u kunnen gaan uitbreiden, want
nieuwe gezichten geven ook
weer nieuwe energie.

Opstapcursus
werken met glas
Als we door de wijk lopen en zo
links en rechts of naar boven
kijken zien we nog het oude
ambacht, het glas in lood. Het
glas in lood is ontstaan eeuwen
geleden in Egypte.
Het glas in lood techniek is van
af de middeleeuwen ontwikkeld
en is nagenoeg nog het zelfde
gebleven. Om deze oude technieken te leren willen wij u de
kans geven en de stap te maken naar deze ontwikkeling.
Wij gaan kleinschalig een cursus aanbieden, meer een opstap cursus. Zodat u weet wat
er zoal mogelijk is met glas.
De cursus zal na gelang de
belangstelling starten medio
oktober.

Ouderengym in
de Boomtak.
Sinds lange tijd wordt in het
wijkcentrum In de Boomtak
ouderengym gegeven door Anneke Sparidans. De leeftijd van
de deelnemers varieert van 65
tot 90 jaar.
De interesse hiervoor is zeer
groot; het aantal deelnemers
is ongeveer 10. Dus echt een
groepsgrootte waar aandacht
aan gegeven kan worden.
De gym wordt gegeven op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot
15.00 uur. De activiteit wordt
afgesloten met een gezellige en
gezamenlijke kop koffie of thee.
We kunnen nog enkele wijkbewoners aannemen om de

Glas snijden
De cursus zal bestaan uit:
Het bespreken van een eenvoudig voorbeeld en het uitleggen
van de maten en de berekeningen.

Glas snijden nog alleen in rechte lijnen. Het bewerken van het
lood strijken snijden of knippen.

Het moeilijkste gedeelte is het
solderen van de knooppunten.
En al laatste het waterdicht maken van de raampjes.
In een meerdaagse cursus kunnen we ook ingaan op Tiffany.
Voor raamhangers of lampen.
Het patineren en polijsten.
Ook het zagen en slijpen van
glas kan aan de orde komen.
Tiffany
Er zijn voldoende mogelijkheden mits er ruimte en voldoende
belangstelling is.
De prijzen worden aan de lessen gekoppeld.
De avondlessen zijn van 19.00
uur tot 22.00 uur
Hier zal ingegaan worden op
het Tiffany en de combinatie
van beiden. Na de eerste beginselen, moet het materiaal
zelf worden ingekocht. De
reden daarvan is dat er zoveel
verschillende soorten glas en
motieven zijn.
Henk Mauritsz

Bericht vanuit uw
wijkcentrum.
Wij zoeken, gezien het extreem
groeiend aantal evenementen
en activiteiten vrijwilligers voor
diverse taken.
Wij vragen of er meer belangstelling is voor het opstarten van
een tafeltennisclub en zoeken
daar een ervaren trainer voor en
natuurlijk enthousiaste deelnemers.
Wij vragen of er meer belangstelling is voor het opstarten van
een dartclub en zoeken daar
voor naar een ervaren Barney of
Co Stompé, maar het mag ook
een andere kracht zijn.
Ook aanmeldingen voor deelneming hieraan zijn welkom.
Ook willen we graag inventariseren of er nog meer belangstelling is om op woensdagmiddag tussen 17.00 uur en 18.30
uur pannenkoeken te komen
eten in het wijkcentrum.
Informatie en opgave bij:
Cees van Dijk, tel 5430920 of
aan de bar van uw wijkcentrum
In de Boomtak.

Biljarten in de
Boomtak.
Wij zijn Biljartclub “in ‘t Reitje”.
Een vriendenclub die ongeveer
22 jaar geleden is ontstaan.
De eerste leden waren de
vrijwilligers die het parochie
huis St. Maartenskerk in de Reit
hebben omgebouwd tot wijkcentrum.

Door het sluiten van vijf wijkcentra in juli jongsleden, waaronder
die van de Reit, zijn wij via een
omzwerving terecht gekomen in
wijkcentrum In de Boomtak.
Daar werden wij warm onthaald
door het bestuur, de vrijwilligers
en de buurtleden.
We voelen ons al behoorlijk
thuis in de Boomtak.
Enthousiaste leden
We hebben momenteel acht leden waarvan er zelfs twee personenen al van het begin er nog
steeds bij zijn.
We zijn nog op zoek naar twee
enthousiaste leden die graag
in een onderlinge competitie op
woensdagavond van 19.30 uur
tot 23.00 uur willen biljarten.
Een keer per jaar zijn wij
gastheer of te gast bij een andere vereniging voor een onderling
toernooi.
Dit doen we we nu al zo’n 10
jaar.
Leeftijd is geen probleem. Het
varieert bij ons van 40 plussers
tot 70 plussers. Een gezellig en
sociaal mens is bij ons aan het
juiste adres.
Mocht dat je wat lijken, kom dan
eens binnenlopen in het wijkcentrum op woensdag avond.
Tot dan!
Biljartvereniging in ‘t Reitje.



EIGENWIJZER

Nieuws van de dinsdagavond biljartclub
van “de Boomtak”.
Wij zijn een biljartclubje waar
vooral de saamhorigheid en
plezier hoog in het vaandel
staat.
De aantal deelnemers bestaat
uit 14, en we hebben een
vaste schrijver, Hennie Priemus zodat ieder een partij kan
spelen op de dinsdagavond.
Voor onze club hebben we nog
een wachtlijst van vier personen.

in de Boomtak om contributie
te innen en als je er niet aan
denkt, wordt je hier wel aan
herinnerd.
Dit wordt ook nog eenmaal per
jaar gecontroleerd.
We zijn een zuinige vereniging
maar als we dan genoeg in kas
hebben wordt er een gezellige
dag waarbij ook de partners bij
aanwezig zijn, georganiseerd.
Het uitgangspunt is eenmaal
per jaar.
Het gaat er vaak vrolijk aan
toe op de dinsdagavond terwijl
tijdens de wedstrijden serieus

horen kregen dat de Boomtak
zou gaan sluiten hebben wij dit
met gemengde gevoelens als
kennisgeving aangenomen.
Tijdens onze vergadering op
14 december 2010 hebben de
leden hierover het standpunt
ingenomen om alle middelen
aan te wenden om sluiting te
voorkomen.
Om dit te ondersteunen zullen we zeker geen alternatieve
zoeken omdat wij de noodzaak
van behoud van de Boomtak in
de buurt hiermee willen bevestigen.
Met grote waardering hebben wij de aanpak en vasthoudendheid van het bestuur
van de wijkorganisatie “De
Noordhoek” gevolgd en ondersteund en waren erg blij in juni
jongstleden te vernemen dat
de Boomtak open blijft, waarbij
het beheer in handen is van
een Stichting.
Vol vertrouwen kijken wij
weer vooruit !!

Hierbij is wel het uitgangspunt
is dat alle spelers de gehele
avond aanwezig zijn.
Wij hebben een aantrekkelijke
competitiesamenstelling namenlijk: Libre, bandstoten en
driebandenspel.
Iedere dinsdag wordt er een
afwisselend programma van
alle drie de spelsoorten gemaakt door de competitieleider, onze voorzitter Arnold
Geboers.
Ons streven is om elk jaar een
competitie af te werken dit zijn
39 wedstrijden per deelnemer.
Bestuur
O ja, we hebben ook een
bestuur!! Gerrit Stabel is onze
penningmeester, ’n echte
hoor, hij houdt alles stipt bij en
meestal is hij de eerste dinsdag van de maand wat eerder

voor de overwinning wordt
gespeeld. Hiervoor zijn ook
speciale huisregels opgesteld.
Hoogjassen
Tijdens de periode dat de
leden niet hoeven te biljarten
kunnen gezelschapspelen worden gedaan.
In de huidige situatie is dat
“hoogjassen”. Ondertussen
weten we dat tijdens dit spel,
waar vrije regels zijn, nogal
eens, “ietwat luidruchtig” in
goede harmonie, de meningen
verdeeld zijn.
We hebben zelfs gastspelers
voor deze tak van ontspanning. Al met al is dit voor ons
een gezellige uitgangsavond.
Gemengde gevoelens
Toen wij in december 2010 te

We hebben onze eerste wedstrijden na de vakantieperiode
weer gespeeld.
Door de uitbreiding van de
activiteiten in “De Boomtak”
, moesten wij, en ook de
nieuwkomers wennen aan
deze nieuwe situatie. Gelukkig hebben we begrip voor
elkaar en in goede harmonie
en in samenspraak met Cees
van Dijk zijn we tot een goede
oplossing gekomen.
Wij hopen op deze wijze nog
lang te kunnen genieten van
ons clubke in de Boomtak.
O ja, ik ben secretaris. Tini
van Poppel

Gratis proefles
Dans en beweging
Dinsdagmorgen van 11.00 uur
tot 12.00 uur.
* Spierversterkende oefeningen
* soepele gewrichten
* lenige spieren
* coõrdinatie
Ontspannende bewegingslessen op swingende muziek, rustige meditatieve muziek voor
de ontspanning.
Waar
Natuurlijk in de Boomtak.
Dansdocent
Ans de Beer
ansbeerdans@gmail.com
Telefoon: 5458221

Ontdek de kracht
van Yoga
Yoga is in beweging zijn met
je lichaam en het in evenwicht
brengen van je geest. Door met
je lichaam oefeningen te doen,
oefen je de geest om in het hier
en nu aanwezig zijn.
Ook ontdek je zo de mogelijkheden van je lichaam en blijf je
soepel.
Heb je behoefte om via beweging meer rust in jezelf te vinden, dan zou yoga daarvoor een
prima middel zijn.
Proefles
Op woensdag 2 november start
er om 9:30 uur een nieuwe
yogagroep in wijkcentrum in de
Boomtak. Kom gerust eens voor
een proefles.
Voor informatie en aanmelding
Richard Vennix Tel. 013-590 54
72 of kijk op
www.denieuweverbinding.nl
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Mosselavond in
“In De Boomtak”.

Boomtak menu
“IN DE BOOMTAK”
Prijs €4.75 per persoon. Derde gang voor €1.15 bij te bestellen.
Aanmelden: IN DE BOOMTAK of 013-5430920 t/m vrijdag voor de dag van het menu.
Binnenkomst vanaf 17.00 uur

Opdienen menu vanaf 17.30 uur.

Eindelijk was het zover, een
grote wens van veel bewoners
ging in vervulling.
Gezellig met veel (82) mensen
genieten van een groot mosselen spareribsfestijn met heerlijke
sausjes, kruidenboter, friet,
salade en stokbrood.
Nu, dat hebben we geweten, er
zijn maar liefst 75 kilogram mosselen opgegeten en de nodige
kilo’s spare ribs.

Week 40: Maandag 3 oktober

Vrijdag 7 oktober

Kippensoep,stokbrood.

Panga filet, aardappelpuree

Varkenshaaspuntjes, stroganoff saus

Vissaus, ratatouille.

Gebakken aardappel blokjes.

IJs met slagroom en aardbeiensaus.

Week 41: Maandag 10 oktober

Vrijdag 14 oktober

Tomatensoep, stokbrood.

Champignonsoep, stokbrood.

Pittige kip in een pannetje

Draadjesvlees op grootmoederswijze

Nasi, kroepoek, doperwtjes.

Tuinboontjes met spekjes en gekookt krieltjes.

Gebakken kibbeling, vissaus

Kerriesoep.

Gebakken krieltjes, prinsessenboontjes

Babi pangang, Bami

Perzik, ijs met slagroom.

Roerbakgroente, kroepoek.

Week 43: Maandag 24 oktober

Vrijdag 29 oktober

Groentesoep, stokbrood

Zigeuner Schnitzel, champignonsaus

De sfeer was enorm leuk en
veel bewoners hebben anderen ontmoet, die ook in de wijk
wonen en zo met elkaar kennis
hebben gemaakt. Misschien
gaan de bewoners over enkele
maanden, als ze door de wijk
lopen er zoveel “Boomtak bekenden” begroeten, dat er weer
gevraagd zal worden om meer
van deze activiteiten. Wij staan
er open voor.

Rodekool, hachee

Frietjes, mayonaise, sla, appelmoes.

Gekookte aardappel.

IJs met advocaat en slagroom.

Bedankt

Week 42: Maandag 17 oktober

Vrijdag 21 oktober

Week 44: Maandag 31 oktober
Varkens filet lapje, bloemkool
Gebakken aardappelen, hollandaise saus.
Bavarois.

23 OKTOBER WILD AVOND €9,50 PER PERSOON.
VOOR DEGENE DIE GEEN WILD WILLEN, HEBBEN WIJ EEN VISPOTJE.

BV Noordhoek
Ook het biljartseizoen is weer
begonnen. Het tweede team
kwam als eerste aan bod in
hun strijd om het algemeen kampioenschap der Libre-teams. De
1e plek zat er niet in.
Nadat een enkeling met wisselend succes had deelgenomen
aan het toernooi van de Heikant,
Rene Daemen werd winnaar in
zijn klasse, begon begin september de TOBO libre-competitie.
Met 4 teams trachten we in de

3 klassen de BV Noordhoek-eer
hoog te houden.
Allen veel succes. De start is
in ieders geval voor alle teams
veelbelovend.
De 1e wedstrijd tussen team 1 en
team 2 werd in winst omgezet
door team 1.
Jammer genoeg kan ons nieuwe
lid, Gust vd Sande door lichamelijke ongemakken nog niet
meespelen.
Beterschap Gust.
Een lang gekoesterde wens is in
vervulling gegaan.

Een tweede biljart is geplaatst
op de plek van het “rookhok”
en een derde biljart staat in reserve.
BV de Reit, dakloos geworden
door het sluiten van hun wijkcentrum, neemt 3 dagen in de
week een biljart voor hun rekening. Welkom heren.
De eerste onderlinge confrontatie heeft reeds plaatsgevonden
en eindigde in het voordeel van
BV Noordhoek 2.
Toch het thuisvoordeel ????
Het Bestuur

Boomtak bekenden

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en een voortreffelijke
cateraar hebben we dit kunnen
realiseren.
Bedankt, Andre , Hanny, Jurgen,
Harrie, Henk, Ans, Johan en zijn
vriendin en diverse spontane
bewoners die hielpen om dit
succesvolle evenement plaats
te laten vinden, waarbij ook ik
een beetje mocht rondhuppelen.
Misschien wilt u ook deelnemen
aan een evenement als het
Boomtakmenu, vanaf oktober
op verzoek van zeer veel deelnemers op maandag en vrijdag.
Of deelnemen aan de speciale
themamenu’s zoals het wildmenu op 23 oktober, een gourmet
in november, het suprisemenu
op 5 december of het kerstevenement op 26 december (tweede kerstdag).
Cees van Dijk
In de Boomtak.
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Percussie voor kinderen en
volwassenen
- Samen trommelen daar wordt je blij van.
- Al doende ontwikkel je muzikaliteit
- Je leert luisteren
- Samenwerken en afstemmen
- Bewegingsapparaat en hersenhelften werken intensief samen.
We maken gebruik van allerlei instrumenten, uit verschillende landen.
Alles is aanwezig dus je hoeft zelf geen instrument mee te brengen.
De kennismakings- en beginnerslessen vinden plaats op woensdagen 17.00-18.00 uur. Buurtcentrum “In de Boomtak” Ruimte 10
Kom een keer vrijblijvend kijken tijdens een les.
www.zebrapercussie.nl of bel Karin: 06 27591901

ls u “inschrijving fotografie Kleine cursus” aanvinkt en bij opmerking
vermeld of u op maandagmiddag of dinsdagavond mee wilt doen
bent u ingeschreven voor de cursus in de Boomtak.
De kosten voor de cursus bedragen inclusief materiaal € 150.U kunt het bedrag overmaken op ING 8136348 of contant voldoen
tijdens de eerste les van de cursus.

Gymclub B.T.W.

Wilt u uw kinderen fotograferen?
Uw kleinkinderen? Ouders? Grootouders? De nieuwe auto? Uw huis
of interieur? De straat waar in u woont? Het buurtfeest? En u wilt het
nét even beter doen?
Volg dan een cursus fotografie in de Boomtak.
Leerzaam een gezellig. Ook als u al wat meer ervaring heeft kunt u
nog veel leren. Spiegelreflex- of pocketcamera? Alles komt aan bod.
Fotostudio Fotomaan verzorgd een cursus fotografie zodat u altijd
en overal de leukste foto’s leert maken.
De straat op of het park in
De theorie is natuurlijk belangrijk en wordt niet vergeten maar leren
in de praktijk staat voorop tijdens deze cursus.
Na 45 minuten theorie gaan we de studio in, de straat op of naar het
park. Als u zelf een leuk idee heeft om te oefenen is dat natuurlijk
ook mogelijk. Zo leert u de leukste foto’s maken.
Voor de cursus zijn er 10 halve dagen gereserveerd verspreid over
10 weken. We beginnen op 3 en 4 oktober en zijn dan vlak voor de
feestdagen klaar.U kunt meedoen op maandagmiddag of dinsdagavond, dinsdag van 19.00 uur tot 21.30 uur.
Aanmelden kunt u met het inschrijfformulier of via: http://www.foto
maan.nl/contact-invulformulier.php

Wij zijn een gezellige gymclub van 22 personen, in de leeftijd van 50
tot 80 jaar. Wij gymen al 32 jaar in de Boomtak en hebben het er erg
naar onze zin. We doen veel op muziek en daarna altijd wel een spel
en lachen heel wat af.
We hopen dat we nog jaren plezier van de Boomtak mogen hebben.
Groetjes gymclub B.T.W.

Hoera het spreekuur van de wijkagent is terug.
Vanaf woensdag 21 september is er elke 4 weken van 13.00 uur tot
14.00 uur een spreekuur van de wijkagent Ad Braber.
U kunt dan altijd binnenlopen en hem spreken waarna, afhankelijk
van het probleem een nadere afspraak wordt gemaakt.
Als ogen en oren van de wijk kunt er voor zorgen dat de wijk een
voorbeeld zal worden voor de Tilburgse gemeenschap. Een wijk
waar de bewoners zich rustig voelen en zonder vrees de straat op
durven te gaan. Dan kunt u ook ’s avonds weer deelnemen aan activiteiten in uw wijkcentrum en de overige avonden, kennissen bezoeken tijdens de komende lange winteravonden.
Dus maak gebruik van het spreekuur en geef een signaal als u iets
vreemds of verdachts ziet in uw omgeving.
Alle andere wijkbewoners zullen u er zeer dankbaar voor zijn en ook
het bestuur van uw wijkcentrum, omdat dan de activiteiten en cursussen ook in de donkere uren nog beter kunnen worden bezocht.
Cees van Dijk 				

In de Boomtak.
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Wat is Yoga?

geboorte-recht.

Yoga in deze tijd is niet meer
weg te denken. Iedereen kent
wel iemand die yoga doet.
Toch is de drempel om yoga te
doen voor sommige mensen te
hoog.
Dit heeft te maken met het feit
dat deze mensen niet voldoende op de hoogte zijn van wat
er precies gebeurt.

Ervaren docent Ron Biemans
geeft les volgens de traditie
van de Bihar School of Yoga
uit India.(Satyananda Yoga®)
en is aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland.
Voor meer informatie: www.
yoga-reiki.webklik.nl of email:
yogiron@gmail.com

Bewuste manier

De lessen “In de Boomtak”:
iedere maandagavond van:
19.45 uur – 20.45 uur.

Door simpele en ook wat moeilijke yoga-oefeningen open
jezelf het lichaam voor energie
die essentieel is.
Het is de bedoeling dat je dit
op een bewuste manier beleeft.
Hierdoor wordt het je duidelijk
wie je bent en wat jou beperkt.
Door deze asanas (oefeningen) “voel” je de spanningen
en kun je ze gaan loslaten.
Dit gebeurt spontaan door te
voelen.
Door te voelen komt het denken tot rust.
Onderdrukte gevoelens en
emoties worden vrijgemaakt.
“Hart”-energie gaat eindelijk
weer stromen.
De levensadem (prana)
stroomt door je heen. Dit bevorder je door bepaalde ademoefeningen. Dit zijn de Pranayama oefeningen.
De bron
Door Meditatie/stilte-oefeningen kom je tot totaal andere
inzichten.
Het woord inzicht zegt het al;
je gaat inzien dat je de dingen
op een andere manier moet
gaan doen. In plaats van jezelf
op te branden (=Burn-Out) ga
je je energie op een juiste manier gebruiken.
Je wordt de Bron gewaar van
wat alles is en waaruit alles
ontstaat.
Je gaat luisteren naar wat jouw
lichaam jou te vertellen heeft
(=lichaamstaal). Vreugde en
mogen genieten zijn weer een
vanzelfsprekendheid. Het is je

De Boomtak
krijgt steeds
meer bladeren.
In “In De Boomtak” wordt het
steeds drukker en ook komen
er steeds meer bewoners van
heinde en ver om aan activiteiten deel te nemen.
Hoe kan het ook anders, want
met zo’n enthousiaste groep
docenten en vrijwilligers moet
het wel mogelijk zijn om een
echt wijkcentrum te ontwikkelen.

tijd terecht kunt en waar je altijd welkom bent.
Nieuwe ideeën en wensen
worden serieus besproken en
krijgen die aandacht en actie
die ze verdienen.
Nieuwe wegen worden ingeslagen en verder ontwikkeld.
Het einde; ik weet het niet,
maar er is nog zeer veel te
doen en daar zijn erg veel
mensen bij nodig.
Motto
U, als betrokken bewoner kunt
daar aan bijdragen door enkele uren per week inzetbaar
te worden als vrijwilliger of docent.
Ons motto is schoon, helder,
transparant, betrokken en
hoge kwaliteit, zijn voor ons
beslist geen farce, maar een
doel. Hopend dat veel bewoners hieraan deel willen
gaan nemen. Als vrijwilliger
of bezoeker. Daarom wens ik
iedereen een prettige tijd toe,
waaraan de Boomtak echt zal
meewerken.
Cees van Dijk
Vice voorzitter In de Boomtak

voor alle bewegingen en ook
om te dansen.
We gebruiken muziek. Ook
gebruiken we verkleedspullen
nog veel meer.
Donderdag:
gemengde kindergroep 2-6
jaar. Tijd: 16.45 - 17.45 uur.
Vrijdag:
Peutergroep 1,5- 3 jaar.
Tijd: 14.45 - 15.40 uur.
Kleuter/kindergroep ± 3/7 jaar.
Tijd:15.45 - 16.40 uur.
Kindergroep 7 - 12 jaar.
Tijd: 16.45 - 17.45 uur
A: 22 september t/m 4 november
B: 10 november t/m16 december
C: 12 januari t/m 17 februari
D: 8 maart t/m 13 april
E: 10 mei t/m 22 juni (m.u.v
17-18 mei)
Woensdag:
Tijd: 16.00- 17.00 uur vertrek:
Mariastraat 17A
Start bij minimaal 6 deelnemers vanaf 6 jaar
B: 9 november t/m15 december
C: 11 januari t/m 14 februari

Groeiende deelname
Ook de mondelinge “reclame”
die door veel bewoners wordt
verstrekt aan anderen. De
steeds groeiende deelname
aan nieuwe en bestaande activiteiten zorgt er voor dat bij
iedereen die werkzaam is in
ons wijkcentrum een enorme
boost ontstaat. Uitlatingen van
de wijkbewoners en bezoekers
als “leuk om hier te werken”
en “wat hangt hier een leuke
sfeer” wordt iedere dag gehoord. Dit laat het reeds enorme enthousiasme groeien tot
enorme hoogte.
Ontmoetingsplaats

FANTASIE &
BEWEGING

Dit heeft weer direct effect op
de durf, inzet en creativiteit
van de vrijwilligers.
Zij kunnen en willen het wijkcentrum laten groeien tot een
ontmoetingsplaats waar je al-

Met eigen fantasie en creativiteit gaan we spelen en leren
we gebruiken onze stem voor
de taal voor geluiden en misschien zelfs voor zingen.
We gebruiken ons lichaam

D: 7 maart t/m 11 april
E: 14 mei t/m 20 juni
*Kosten € 57,- per blok .
Korting broer/zus € 10,- per
losse les.
*Opgeven via inschrijfformulier
of reizendespeeldoos@gmail.
com
Hetty van Beek-013 5436148

