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    25 jaar platform  GVB geluid   Boomtakmenu

Deze tonpraat betekent voor 
de liefhebber van “formidabele 
onzin”: een schitterende hele 
AVONDLANG lachen en gieren 
met Toptonproaters bekend van 
Radio en Televisie.
Heerlijk ontspannen en gezond 
lachen om niks tot de buikspie-
ren protesteren. 

Dolle avond

Er is een prachtig programma: 
vier top tonproaters en een 
bandparodist die alles uit de 
kast zullen halen om er een 
dolle boel van te maken. 
Maar liefst vier tonproaters, die 
hun sporen al verdiend heb-
ben in het Tonproaterswereldje, 
gezien hun grote erelijst van de 
diverse kampioenschappen, die 
zij behaald hebben. 
Voor de toeschouwers is het 
niet nodig iets te weten over po-
litiek of plaatselijke toestanden. 
De zwamverhalen zijn van begin 
tot eind verzonnen en uit de 
dikke duim gezogen en “gaan 
over niks”

Programma

19.30 uur: 
Maarten de Groot als 

Bandparodist
20.00 uur: 
Willem Verhoeven als Wil-
lemke Zever 
20.30 uur: 
Ton Hendrickx als  Tango Ton-
nie

Pauze

21.15 uur: 
Jan Schellekens als Zwerver
21.45 uur: 
Cees Coolen als Pastoor 

Voorstellen

19.30 uur Maarten de Groot
Maarten de Groot uit het Bra-
bantse Zeeland is de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een be-
faamde bandparodist.
Bekend van radio en TV. In ti-
rolerstijl was Maarten de Groot 
reeds te gast bij RTL4 in de ‘5 
uur show’ en tot drie maal toe 
winnaar in de Barry Stevens-
show in het Amsterdamse Lido. 
In het najaar 2008 was hij te 
zien bij “Man Bijt Hond” van de 
NCRV. 

20.00 uur Willem Verhoeven 
uit St.Michielsgestel

Nieuw aan het tonproatersfront 
is Willem met zijnen Slappe Ze-
ver.
Willemke is al jaren gelukkig ge-
trouwd me hullie Dien. 
Maar is nou moeten verhuizen 
naar een grotere woning, omdat 
schoonmoeder in is komen wo-
nen. 
Helaas het klikt niet altijd tussen 
Willemke en Schoonmoeder en 
dat komt hij jullie nu zelf vertelle.

20.30 uur Ton Hendrickx uit 
Gilze. 
Ton is al 25 jaar bezig met sau-
welen en volgens zijn vrouw al 
veeeel langer. 
Hij gaat sinds zes jaar overal 
tonproaten, van Ulicoten tot 
Zwolle. 
Ton heeft al meerdere keren 
meegedaan met de Brabantse 
Kampioenschappen. Zijn lijf-
spreuk is “Mensen neem het er 
van, iedere dag, elk uur, want al 
wat je gehad hebt, kunnen ze je 
nooit meer afnemen”. 
Deze keer in de creatie van 
Tango Tonnie.

21.50 uur Jan Schellekens uit 
St. Michielsgestel
 Al meerdere malen finalist bij 
de Brabantse Kampioenschap-

pen en vijf maal kampioen van 
de Gimmesche klets avonden. 
=Janus de Zwerver= 
Het ga nie goed met Janus; 
hij is Werkeloos, Dakloos en 
Vrouwloos. 
Hij doet er op zijn manier al-
les aan om daar verandering  
in aan te brengen. Maar of da 
Lukt!!!!

21.45 uur Cees Coolen uit Til-
burg
Onder zijn artiestennaam “Kis-
ke” schuilen een tiental creaties. 
Kiske wist al 12 concoursen te 
winnen, zowel in Brabant, Lim-
burg en Gelderland. 
Het hoogtepunt was voor hem 
het winnen van het Zuid-Neder-
lands-kampioenschap in 2000. 
Andere successen zijn onder 
andere kampioen in Tilburg, drie 
keer Malden, Deurne, Dongen, 
drie maal Waspik, twee keer in 
Gorichem, en vele andere pu-
blieksprijzen. 
Vanavond in de creatie van 
“Kiske den Herdershond.

Toegangskaartjes a €5,- al ver-
krijgbaar bij de Boomtak- Boom-
straat 81, Tel. 013-5430920
Aanvang: 14.00 uur.
Zaal open om 13.15 uur 

Tonproaten in Wijkcentrum "In de Boomtak" op 17 november
Op donderdagavond 17 november is het Tonproaten in de Boomtak. 
Het lach-spektakel komt er aan in Tilburg bij in de Boomtak.
Heel veel liefhebbers kijken reikhalzend uit naar de Tonproatparade bij het wijkcentrum “In de  Boomtak”, Boomstraat 81, Tilburg.
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Beste wijkbewoner,

Graag wil ik me, via dit schrij-
ven, aan u voorstellen. Ik ben 
de nieuwe ouderenadviseur in 
uw wijk. 

Mijn naam is Nicola van den 
Oord en ik werk, met veel ple-
zier, ruim 8 jaar voor de Twern.
Ik werk op de volgende dagen: 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 uur – 15.30 
uur.
Het werkgebied waar ik werk 
omvat de volgende wijken:  
Noordhoek, Binnenstad en 
Groenewoud.

Bent u boven de 60 jaar oud 
dan kunt u gratis gebruik maken 
van mijn diensten. Ik kan u infor-
matie en advies geven over Wo-
nen, Zorg, Welzijn en Inkomsten 
ondersteuning.
Daarnaast kan ik u hulp bieden 
bij praktische zaken zoals invul-
len van formulieren, lezen /uit-
leggen van brieven en bemidde-
ling bij bepaalde zaken.
Ik heb wekelijks spreekuur op            
dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 
uur in de Openbare Bibliotheek 
Centrum, Koningsplein 10.
Dinsdag van 14.30 uur tot 16.00 
uur in In de Boomtak, Boom-
straat 81, telefoon 013- 543 09 
20. 
Donderdag 14.00 uur tot 15.00 
uur in de Spijkerbeemden, Don 
Sartostraat  2, 013- 543 09 22.
Indien gewenst kan ik met u 
ook op een ander tijdstip een 
afspraak maken of een huisbe-
zoek afspreken. U kunt dan bel-
len naar: wijkcentrum De Spil, 
Heikestraat  54, 013 - 542 57 29 
wijkcentrum De Spijkerbeem-
den, Don Sartostraat  2, 013  
543 09 22 - Centrale afspraken 
bureau Ouderenadviseur , 013 
- 535 05 05, op werkdagen van 
9.00 – 13.00 uur, 

Ik vertrouw erop u met deze 
informatie van dienst te zijn en 
hoop u een keer te mogen ont-
moeten.
Met vriendelijke groet,
Nicola van den Oord, oude-
renadviseur Twern

Zelfverdedigingslessen

Mijn naam is Patrick Jansen en 
ik geef zelfverdedigingslessen in 
“In de Boomtak”.
Met ruim 20 jaar ervaring in 
de diverse martial-arts heb ik 
simpele en effectieve manieren 
gevonden om zo veilig mogelijk 
weg te kunnen komen in diverse 
situaties. Denk aan de pinau-
tomaat, instappen van de auto, 
over straat lopen, etc.

Ook volg ik bij het Cios in Eind-
hoven de opleiding tot docent 
gevaarsbeheersing.
Deze opleiding stelt mij in staat 
om cursussen te geven in weer-
baarheid en gevaarsbeheersing.
Medio Januari 2012 wil ik dan 
ook weerbaarheidscursussen 
opzetten voor onze ouderen in 
de wijk, en daarna speciaal voor 
vrouwen en jeugd van 14 tot 22 
jaar.
De zelfverdedigingslessen wor-
den gehouden op elke 2e  vrij-
dagavond van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur.
Kosten zijn € 24.- voor 2 uur 
training en dienen vooraf aange-
meld te zijn. Via de receptie van 
de Boomtak of via mail kobutan-
goirle@hotmail.com.

Meer informatie over de weer-
baarheidscursussen volgt om-
streeks januari. Kijk ook eens 
op de site van kobutan-goirle.nl 
voor meer info over zelfverde-
diging of kobutan technieken in 
het algemeen.
Tot ziens bij ‘In de Boomtak”.
Patrick Jansen

Zoekertje

Wij zoeken een of meerdere 
personen die stoelen opnieuw 
kunnen bekleden. We hebben 
namelijk stoelen gekregen die 
nog in goede staat zijn, maar 
waarvan de bekleding is versle-
ten, zodat ze opnieuw moeten 
worden bekleed.
Het zijn stoelen met een ge-
scheiden rug en zitdeel en deze 
zijn eenvoudig van de stoel te 
verwijderen.
Graag een reactie naar Cees 
van Dijk, telefoon: 013-5430920 
of 06-10451169

Nieuwe school 
opgericht in Tilburg
 
De Tilburgse damverenigingen 
hebben de handen ineen gesla-
gen en een Damschool Tilburg 
opgericht.

Deze school is gevestigd in ‘De 
Boomtak’ in de Boomstraat.
Clubavond wordt de donderdag-
avond voor jong en oud.
 
Scholen kunnen gebruik maken 
van de expertise van de jeugd-
trainers die de scholen in de ge-
legenheid stellen om damlessen 
te organiseren.
Dit kan nuttig zijn voor de Bra-
bantse kampioenschappen die 
later in het voorjaar van 2012 
worden gehouden
Ook kunnen huisdammers en 
ieder die geïnteresseerd is in 
het dammen aanschuiven.
 
Groet Cor Kuijstermans 

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

 
 Copy-sluiting

18 november 2011

 Openingstijden Wijkcen-
 trum “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

Colofon

Redactie:
Piet Schlappi
Ton van Herel

Wout Klute

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

E-mail: indeboomtak@gmail.
com

Contactpersoon redactie:
Ton van Herel, Tel: 5420195

Website: 
www.stichtingnoordhoek.nl

Agenda
Maandag
13.00 - 17.00 Biljart TB Reit +  
  Noordhoek 
14.00 - 16.00 Bingo 2e maandag  
  van de maand
17.00 - 18.30 Boomtakmenu
19.00 - 20.30 Damesgym
19.45 - 20.45 Yoga
20.00 - 22.30 Dweilorkest

Dinsdag
09.15 - 10.15 Zumba
10.30 - 11.30 Bewegingsleer
12.30 - 16.00 Ouderengym
13.00 - 17.00 Biljart TB Reit
15.00 - 16.00 Ouderenadviseur 
15.45 - 16.45 Kleuterdans
16.45 - 17.45 Zumba kids
16.30 - 19.00 Individuele   
       begeleiding
18.30 - 23.00 Biljart  Noordhoek
19.00 - 20.30 Dammen
18.00 - 23.00 Biljart
20.00 - 22.30 Schilderles
19.30 - 23.00 Tafeltennis   
       slechtzienden

Woensdag              
09.15 - 10.15 Yoga
10.15 - 11.15 Zumba
12.30 - 18.00 Biljart
13.15 - 18.15 Individuele   
       begeleiding
13.30 - 15.30 Volksdansen
17.00 - 21.00 Percussie 
19.30 - 21.30 Volksdansen
19.30 - 22.00 Djembé les
19.00 - 23.00 Biljart
20.00 - 22.00 Toneel

Donderdag
09.00 - 10.00 Prikpost
09.00 - 10.00 Yoga
13.00 - 16.00 Schilderles
13.30 - 14.30 Bloemschikken
13.00 - 17.00 55+ groep
13.00 - 16.00 Streetdance
21.00 - 23.00 Tafeltennis
19.00 - 23.30 Koor
19.00 - 22.00 Schilderles

Vrijdag
10.30 - 11.30 Zangmeditatie
15.15 - 16.45 Kinderactiviteit
19.00 - 22.00 Kinderdisco 1x  
  per maand
13.00 - 16.00 Koersbal
20.00 - 22.00 Zelfverdediging  
  Kobutan
17.00 - 18.30 Boomtakmenu

  Service
 
  Willeke Sloot is Mantel-
  Familiezorgconsulent in  
  Tilburg-Zuid.    
  E-mail: 
  willekesloot@twern.nl
  Telefoon: 06-34 62 30 64
  
  Politie: 0900-8844 (alge-
  meen nummer)
  Diensten St. Dionisius
  ’t Heike: Zaterdag: 18.30 uur
  Zondag:     10.30 uur
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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

Het is 25 jaar geleden dat in 
onze wijk de Noordhoek als een 
van de eerste in de Gemeente 
Tilburg een bewoners Platform 
werd opgericht.
Het doel van de oprichting wordt 
tot op heden nog steeds nage-
streefd, namelijk het wel en wee 
in onze wijk proberen te hand-
haven of zelfs te verbeteren. 

Externe partners

Om dit te bereiken komt een 
groep van wijkbewoners zo’n 
tien maal per jaar bij elkaar om 
de knelpunten of andere belang-
rijke zaken die het woongenot 
beïnvloeden te bespreken.
Tijdens deze bijeenkomsten 
worden diverse externe partners 
van onze wijk uitgenodigd zo-
als onder andere de gemeente 
(zowel wethouders als ambtena-
ren), de stichting AED Tilburg en 
de afgelopen jaren nog diverse 
andere mensen die iets met 
onze wijk van doen hebben.
Met de gesprekken van de 
vertegenwoordigers van de 
gemeente moet je denken aan 
geplande wijzigingen in bestem-
mingsplannen, wegenonder-
houd, parkeerbeleid en de za-
ken rondom de Spoorzone.
Regelmatig gaan werkgroepen 
aan de slag met specifieke 
onderwerpen waar intensiever 
naar gekeken moet worden of 
dat makkelijker is om eerst in 
een kleiner gezelschap de zaak 
te bekijken en te spreken dan 
ineens in de grote groep. Het 
is wel altijd zo dat er een terug-
koppeling plaatsvindt naar het 
totale platform.

Afspiegeling

Momenteel zijn we met een 
groep van 20 wijkbewoners die 
in het platform zitten, maar we 
kunnen natuurlijk altijd uitbrei-
ding gebruiken van wijkbewo-
ners die zich willen inzetten voor 
de leefbaarheid in onze wijk. 
Het streven is wel dat de leden 

van het platform een afspiege-
ling is van de mensen in onze 
wijk en wij vinden het van be-
lang dat uit alle delen van onze 
wijk wijkbewoners deelnemen 
van de Hart van Brabantlaan 
tot de Bredaseweg en van de 
Noordhoekring tot de Ringbaan-
West en alles wat daar tussen 
ligt. Het is wel van belang dat U 
zich inzet voor de belangen in 
de wijk en niet voor alleen privé-
belangen.
Hebt u als wijkbewoners eventu-
eel interesse dan kunt u zich op 
de laatste dinsdagavond van de 
maand melden in ‘In de Boom-
tak”. 
Aanvang is om 20.00 uur en het 
streven is om 22.00 uur te stop-
pen.

25 Jarig bestaan

In oktober was er geen Platform 
in verband met het 25 jarig be-
staan en in december is er geen 
in verband met de feestdagen.
Langs deze weg willen wij in 
ieder geval de huidige als ex- 
platformleden danken voor de 
inzet in die 25 jaren, waar in we 
vele diepte- en hoogtepunten 
hebben gekend in de bereikte 
resultaten.
In het huidige Platform zitten 
nog twee buurtbewoners die 
vanaf een van de eerste verga-
deringen lid zijn, namelijk Leo 
van Deursen en François van 
der Bruggen (die tevens 10 jaar 
voorzitter is van het platform). 
Beide wijkbewoners danken wij 
voor hun langdurige inzet voor 
het platform. 
Het Platform zal het 25 jarig 
bestaan met een speciale ver-
gadering, die alleen voor de hui-
dige platformleden is, op vrijdag  
28 oktober 2011 luister bijzetten.

Nogmaals dank aan een ieder 
die in de afgelopen 25 jaar zich 
ingezet hebben voor het Plat-
form van de Noordhoek.

Bestuur Stichting Noordhoek.          

Een vreemde naam om te be-
ginnen, maar wel mogelijk een 
groot positief effect als inkom-
stenbron van ons wijkcentrum In 
De Boomtak.

Wat is de situatie van ons ei-
gen zelfstandige wijkcentrum. 
Wij hebben het gebouw van de 
gemeente Tilburg gehuurd voor 
€40.000,- per jaar; dit is een 
normale commerciële huurprijs. 
Wel moeten we het exploiteren 
als een paramaatschappelijk ge-

beuren, dus geen commerciële 
feesten en partijen. 
Dit beperkt natuurlijk, in toch 
belangrijke mate, onze inkom-
stenbronnen. 
Echter, er zijn een aantal acties 
gelanceerd die zorgen dat via 
sponsoring door bewoners en 
ondernemers of zelfs andere 
stichtingen er geld binnenkomt. 
Ook de verhuur van onze zalen 
en de horeca-inkomsten zijn 
welkome en noodzakelijke geld-
bronnen.

Maar sinds enige tijd is ook in 
onze stad een spaarsysteem 
gestart welke Positoos heet en 
waaraan ook  uw wijkcentrum 
“In de Boomtak” deelneemt. 
Dit spaarsysteem brengt een 
unieke relatie tot stand tus-
sen bewoner, wijkcentrum en 
de ondernemers in de gehele 
stad inclusief Berkel Enschot en 
Udenhout.

Hoe werkt het systeem

Iedereen kan een positoospasje 
kopen (normaal €5,95 maar bij 
ons €2,95). 
Hierdoor kunt u bij een steeds 
groter aantal ondernemers in 

Tilburg en de beide dorpen 
korting krijgen op uw aankopen 
(gemiddeld 5%).
Van deze korting krijgt u 3/5 
deel in positoos gestort op uw 
positoospas welke u bij afreke-
ning aan de ondernemer geeft. 
Maar het resterende  2/5 deel 
van het kortingsbedrag gaat 
naar een door u bij de pasaan-
koop vastgelegd doel (wij hopen 
natuurlijk Stichting In de Boom-
tak). 
Hierdoor heeft u als wijkbewo-
ner een voordeel, maar ook 
wij als beheerstichting van uw 
wijkcentrum. Gezien het feit dat 
dit een eenvoudig maar wel een 
transparant systeem is dat erg 
veel impact kan hebben op onze 
financiële situatie en daarbij ook 
nog  een voordeel geeft aan de 
bewoners, hebben wij als be-
stuur besloten om hieraan deel 
te gaan nemen.  

Uniek systeem

De positoospassen kunnen wor-
den gekocht (€2,95 ipv €5,95) 
en/of  verdere informatie inge-
wonnen in uw wijkcentrum “In 
de Boomtak“, Boomstraat 81.
Ook kunt u op de website van 
positoos  nog meer zien over 
het opvragen van de hoogte van 
uw positoosspaartegoed en de 
besteding hiervan. 
Verder kunt u hier de lijst van 
deelnemende ondernemers 
zien. Het is een uniek systeem 
dat er voor zorgt dat u uw be-
trokkenheid en sympathie voor 
uw wijkcentrum “In De Boomtak” 
op een eenvoudige en doelmati-
ge wijze kunt aantonen. U heeft 
er zelf ook nog  inkomsten van. 
Wij verwachten er veel van.
Hopend dat veel bewoners dit 
systeem zullen gaan gebruiken, 
namens het bestuur van de 
stichting,

Cees van Dijk,
Vice-voorzitter Stichting Beheer 
en Exploitatie In De Boomtak.

25 Jaar Platform Noordhoek Posi-Toos in ons wijkcentrum 
“In de Boomtak”
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Hulp bij vakantie-
plannen naar Rus-
land en Perzie.

Als er voldoende belangstelling 
is gaat op zeer korte termijn een 
aantal conversatiebijeenkomsten 
van start in de Russische respec-
tievelijk Perzische taal. We heb-
ben namelijk contacten gelegd 
met Fareed Fazli afkomstig uit 
Afghanistan. 
Deze man spreekt erg goed 
Nederlands, maar beheerst ook 
de Russische en Perzische taal. 
Hij wil erg graag in deze talen 
converseren en u als vakantie-
ganger naar deze landen met hun 
onovertroffen cultuur, kan hiervan 
veel van opsteken. Ook kan hij 
stukken vertalen van en naar het 
Nederlands.
Hebt u belangstelling? Neem dan 
contact op met uw wijkcentrum 
of bel 013-5430920 en er wordt 
contact met u opgenomen over 
aanvang, duur en eventuele kos-
ten voor de conversatielessen.
Cees van Dijk.

Hé Boomtak, wat 
maak je me nou??

In de maand december gaan we 
een start maken met een biblio-
theek in uw eigen wijkcentrum. 
Maar daar hebben we uw hulp 
beslist bij nodig, anders is het niet 
haalbaar.
Wat gaan we doen? 
We verzamelen boeken bij wijk-
bewoners die bij hen overbodig 
zijn geworden en plaatsen die in 
onze bibliotheekruimte. Iedere 
bewoner kan, mits hij een boek 
inlevert, uit deze bibliotheek een 
boek meenemen en na lezing 
weer vervangen door een ander 
exemplaar uit de bibliotheek. Het 
is een principe dat reeds in hotels 
en ontvangstruimtes met veel 
succes wordt toegepast. Maar 
nu gaan we dit experiment aan in 
uw wijkcentrum dus zorg voor de 
aanvoer van boeken die u opge-
slagen heeft en ga lezen, want 
dan komt vanzelf het succes. U 
maakt het succes, dus hebben wij 
in vol vertrouwen al een vrijwilligs-
ter gevonden die de bibliotheek 
wekelijks gaat verzorgen. Heerlijk 
zo’n snelle oplossing en inzet.
Wij verwachten er echt veel van.
Cees van Dijk.

De eerste klap was 
meer dan een daal-
der waard!!!

Cultuurrijk “In de Boomtak” heeft 
een start gehad die tot de ver-
beelding spreekt.
Op zondagmiddag 16 oktober  
was uw wijkcentrum een mu-
ziektempel die de ongeveer 35 
aanwezigen erg aansprak. Het 
gepresenteerde programma van 
het duo SUONI liet alle ruimte 
om te genieten van de bijzondere 
virtuoze begeleiding op gitaar van 
Hans Schepens, die het indrin-
gende en toch subtiele geluid van 
de stem van Marleen de Bruijn 
ondersteunde en hen samen tot 
hoog muzikaal niveau bracht. De 
diverse composities uit verschil-
lende eeuwen kregen door dit 
duo de lof en het verschillende 
karakter dat ze verdienen; wat 
kan muziek toch een fijn gevoel 
geven.
De liederen die door de zangeres 
werden gezongen, waren vrijwel
letterlijk te volgen en ook de 
werken die door de gitarist solo 
werden gespeeld kregen het ap-
plaus dat ze verdienden, waarbij 
de gitaar fabuleus werd bespeeld 
door de echt geconcentreerde 
musicus. Werken van onder an-
dere Bach, Mozart en Gounod 
stroomden over het publiek en 
toonden buiten de herkenning 
ook de beleving van de tijd.  
Na de pauze kwamen meer latere 
componisten aan bod en dit werd 
ook beleefd door de toeschou-
wers als een totaal andere mu-
ziekkleur die duidelijk aangaf dat 
dit uit een andere tijd kwam.
Met grote interesse werd ge-
luisterd naar de zangeres, die 
iedereen met haar stem wist te 
bekoren. Toch willen we de gita-
rist niet vergeten. Wat hij ten toon 
spreidde in de nocturne was be-
slist van grote klasse.
Het afscheidapplaus was dan ook 
terecht, maar kon niet volledig 
het gevoel van de toeschouwers 
overbrengen; daarvoor moest je 
er bij aanwezig zijn.

Een nieuwe ervaring in uw wijk-
centrum. U hebt echt wat gemist 
als u er niet bij was. Maar……. 
U krijgt weer een kans om te 
genieten, want 20 november om 
14.00 uur komt Collectief “de 
Losse Klos” ons een middag van 

ontspanning bezorgen. ( Zie het 
bericht op pagina zeven).
U bent welkom op zondag 20 no-
vember om 14.00 uur in uw eigen 
wijkcentrum “In de Boomtak”.

Openstelling op za-
terdag en zondag.

Er wordt vaak gevraagd of we 
altijd op zaterdag en /of zondag 
open zijn. 
Binnen het bestuur is de afspraak 
gemaakt dat we in het weekend 
open zijn voor activiteiten en 
evenementen. Op de uren dat 
deze plaatsvinden zijn wij volledig 
open.  Wij vinden dat we als doel 
een wijkcentrum moeten zijn en 
blijven en geen verrijking van de 
Tilburgse horeca.
We zullen de activiteiten tijdig 
aangeven zodat u weet wanneer 
u in het weekend, kunt deelne-
men aan activiteiten en ook een 
gezellig praatje kunt komen ma-
ken met andere bewoners.
Dus organiseer activiteiten en 
evenementen: dan zijn we open.
Cees van Dijk.

Kerstevenement 2011 
in uw Wijkcentrum.

Wij zoeken enkele gastheer/gas-
tvrouwen om het kerstevenement 
op 26 december, van 16.00 uur 
tot 20.00 uur, in goede banen te 
leiden.
Op die dag is uw wijkcentrum 
herschapen in een sfeerrijk 
kersttableau waarin, naast het 
verrassende kerstmenu, ook an-
dere gebeurtenissen zullen gaan 
plaatsvinden. Deze opluistering 
vraagt om een leuke groep bewo-
ners, die een en ander begeleidt.
Wilt u meehelpen om deze ge-
beurtenis onvergetelijk te maken, 
bel dan 013-5430920 of meld je 
aan bij Cees van Dijk.

Carnaval 2012 in  
“In de Boomtak”.

Carnaval 2012 lijkt nog erg ver 
weg, maar om een echt bewo-
nerscarnaval te organiseren zon-
der in tijdnood te komen moet nu 
reeds begonnen worden met het 
werven van (oud) vrijwilligers die 
hieraan deel willen gaan nemen.
Veel wijkbewoners hebben vanaf 
het begin van de doorstart van 

uw wijkcentrum verzocht om het 
“oude” carnavalsgebeuren weer 
nieuw leven in te blazen. Wie zijn 
wij, dat we daar geen gehoor aan 
zouden gaan geven. Maar……
We hebben bewoners nodig 
die willen werken als toezicht, 
barwerker,schoonmaker, gas-
theer/gastvrouw, kaart- en bon-
nenverkoop, glazen ophalen, 
vulploeg en zaalversiering aan-
brengen.
Wilt u zorgdragen dat er volgend 
jaar een fenomenaal wijkcarnaval 
plaatsvindt in uw wijkcentrum, 
met zeer aantrekkelijke consump-
tieprijzen in een gigantische car-
navalssfeer, meldt u dan aan als 
vrijwilliger bij Cees van Dijk. Of 
bel 013-5430920.

Hoogjas-, joker-, en rik-
beoefenaars gezocht!

Een groeiend aantal bewoners 
wil wekelijks een ochtend en/of 
middag een kaartbijeenkomst or-
ganiseren. Ze zoeken bewoners 
die hieraan deel willen komen 
nemen.
Bel even als u geïnteresseerd 
bent 013-5430920 en er wordt 
contact met u opgenomen.
Cees van Dijk.

Op zoek naar ……

In de huidige tijd wordt je dood-
gegooid met zoektochten naar 
nieuwe artiesten, zangers,huwe-
lijkskandidaten en zelfs nieuwe 
hondeneigenaars. Dus laten wij 
onze zoektocht ook aanmelden. 
Wij zijn op zoek naar:
een pipowagen op wielen.

In de normale omgang wordt 
zoiets ook een schaftwagen/
schaftkeet genoemd.
Deze moet gaan fungeren als 
vervanging van het oude “rokers-
hol” dat verwijderd is uit de ont-
moetingsruimte. Daardoor is deze 
ruimte veel beter te benutten, 
maar wij voelen ons verplicht om 
de fervente rokers gelegenheid te 
bieden om hun pafje te doen.
Heeeft u of een van uw kennis-
sen een dergelijk ding op uw 
terrein staan, of weet u er een te 
staan, welke we goedkoop kun-
nen aanschaffen, belt u dan 013-
5430920 en vraag naar Cees van 
Dijk.
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G V B Geluid
Een nieuwe winkel aan de Hart van Brabantlaan 307. 
Gespecialiseerd in geluid en alles wat daarmee te maken heeft.

In januari 2011 is deze jonge ondernemer Gerard gestart met zijn 
winkel in geluid. Een familielid had een soortgelijk bedrijf waar hij 
de fijne kneepjes van het vak heeft geleerd en zich hierin heeft 
gespecialiseerd.
Hoofdactiviteit is de verkoop van allerlei luidsprekers aan 
particulieren, hobbyisten en bedrijven.
Om zo maar eens wat dingen op te noemen die men daar kan 
krijgen:
Hifi en PA – licht en geluid – speakers voor de computer en de 
auto – reparatie – hulpmaterialen voor het aansluiten, zoals 
kabels en stekkers – alles voor de zelfbouw – complete Hifi en 
PA boxen alles met twee jaar garantie. 

Een zeer uitgebreid assortiment. 
Ook de diskjockeys komen hier aan hun trekken. Alles op het gebied 
van mengpanelen, boxen en versterkers.
Installatie en reparatie zijn natuurlijk ook mogelijk.
Op het moment wordt er hard gewerkt aan een luisterruimte. Hierin 
kan men naar alles op een ontspannen manier luisteren.
Zo ziet u maar weer dat dit alles dicht in de buurt te koop is. Ga eens 
gezellig neuzen. Zeker weten dat u iets vindt waar u al lange tijd 
naar op zoek was.

Handelshuis 013
Sieraden en kadoshop

Een paar vierkante meter waar men de sieraden en  cadeaus kan 
vinden.  Een gezellig en leuk aangekleed winkeltje. 
Wat is er zoal te koop:  horloges – kettingen – ringen – 
armbanden – tassen – sjaals – wenskaarten.

Een leuk detail is dat  van de kettingen  en de armband er zich maar 
één exemplaar in Tilburg bevindt. 
Dus u hoeft zich niet druk te maken dat de buurvrouw of een 
vriendin dezelfde ketting of armband heeft. 
Dat is natuurlijk wel heel erg leuk en uniek.
Bij de cadeaus vindt men: kaarsen – wierook – wierookhouders 
en allerlei kleine snuisterijen.

Zo ziet u maar weer dat al deze artikelen warmte en sfeer kunnen 
brengen  in de donkere dagen die ons nog te wachten staan. 
Wilt u er met de feestdagen er leuk uitzien, loop dan eens binnen 
voor een leuk horloge, armband, ketting of ring. 
Voor de gezelligheid een kaars of wierook.
U wordt deskundig geholpen door Tonnie
Deze winkel bevindt zich ook in het pand Hart van Brabantlaan 307.
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De gemeente gaat zwerfafval en 
illegale stort op de tien meest 
vervuilde plekken in de stad 
hard aanpakken. De Noord-
hoekring, Lange Schijfstraat en 
het Lieve Vrouweplein krijgen de 
komende maanden extra aan-
dacht. 
Deze route staat bekend als 
snoeproute waar de bewoners 
veel overlast van ervaren. 
De gemeente gaat deze snoep-
route extra controleren op 

zwerfafval. 
Bij overtredingen kan de ge-
meente meteen boetes uitdelen. 
Deze aanpak moet leiden tot 
meer eigen verantwoordelijk-
heid, minder afval en een betere 
leefomgeving voor de bewoners 
van deze straten. 
De gemeente reinigt en contro-
leert het openbaar gebied in de 
stad het hele jaar door. Maar in 
de periode van september tot en 
met november gaat de gemeen-
te extra schoonmaken én extra 
controleren in uw buurt. 
Ook het Sint Odulphuslyceum 
en Super de Boer zijn betrokken 
bij deze aanpak. 
Kijk voor meer informatie op 
www.tilburg.nl/schonestad. 

Flyer en stickers 
De gemeente pakt vervuilers 
hard aan en deelt meteen boe-
tes uit. Het opruimen van zwer-
fafval en illegaal gedumpt afval 
brengt namelijk hoge kosten 
met zich mee. 

Ook op de openbare afvalcon-
tainers vindt u een sticker met 
het boetebedrag voor verkeerd 
aanbieden van afval. 

Samen schoon 
De gemeente plaats blikvangers 
en extra prullenbakken op ver-
schillende plekken langs de 
Lange Schijfstraat en de Noord-
hoekring. Ook het Sint Odul-
phuslyceum en Super de Boer 
nemen gezamenlijk hun veran-

twoordelijkheid. 
Het Odulphuslyceum gaat de 
leerlingen, naast de bestaande 
corvee-diensten, nog meer bij 
het probleem betrekken door 
middel van maatschappelijke 
stages. 
Super de Boer gaat onderzoe-
ken of er een aanpassing kan 
komen in verpakkingsmateriaal 
van snoep en koek. 
Verder zet de supermarkt Halt-
jongeren (jongeren met een 
taakstraf) in op het schoonma-
ken van de snoeproute. 
Maar de gemeente vraagt u ook 
om hulp! Spreek elkaar aan op 
ongewenst gedrag, ruim zwer-
fafval rondom uw woning zelf op 
en meld illegale stort via www.
tilburg.nl/centraalmeldpunt 
of bel gratis 0800-1920. 
Breng grof afval zelf weg naar 
een van de milieustraten of bel 
de grofhuisvuillijn en laat uw 
grof huisvuil ophalen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.tilburg.nl/afval. 

Verhuizing Hall of  
Fame iets vertraagd 

In afgelopen jaar informeerde 
de gemeente u over de verhui-
zing van de Hall of Fame naar 
de Spoorzone. Deze verhuizing 
stond gepland voor oktober 
2011. Helaas gaat de gemeente 
deze planning niet halen: het 
gereed maken van de nieuwe 
locatie in de Spoorzone is 
enigszins vertraagd. Dit bete-
kent dat de Hall of Fame nog 
zes weken langer in de Vormen-
fabriek aan de St. Ceciliastraat 
zit. De nieuwe verhuisdatum is 
nu de eerste week van decem-
ber 2011. 

Tussen december 2011 en be-
gin februari 2012 zijn er nog wel 
mensen aanwezig in de Vor-
menfabriek om de skatebaan 
te demonteren. Deze wordt ook 
verplaatst naar de nieuwe loca-
tie in de Spoorzone. De werk-
zaamheden voor de sloop van 
de Vormenfabriek starten gelijk 
na het verwijderen van de ska-
tebaan in februari 2012. 
Uitgangspunt van de locatie aan 
de St. Ceciliastraat was altijd 
al dat het om tijdelijke huisves-
ting ging. Hiertoe is voor het 
gebruik van de Vormenfabriek 
door de Hall of Fame in 2009 de 
bouwvergunning aangepast in 
een gedoogbesluit. Hierin staan 
de voorwaarden voor het ge-
bruik van de locatie. 
In 2009 is besloten om te gedo-
gen tot 13 oktober 2011. Deze 
periode wordt nu verlengd tot de 
verhuizing op 1 december 2011, 
onder dezelfde voorwaarden 
zoals deze in 2009 zijn vastge/
steld. De gemeente gaat er va-
nuit dat deze vertraging geen 
overlastsituaties oplevert voor 
uw buurt. 

Schilderen “Boom-
tak Atelier”.

Buurtcentrum “In de Boomtak”
Boomstraat 81, Tilburg.
Telefoon: 5430920

Beginnerscursus.
Begeleiding in leren zien en 
weergeven, waarnemen van 
kleur, inzicht in compositie en 
leren omgaan met verf en ma-
teriaal. In een ontspannen sfeer 
een onderzoekende houding 
ontwikkelen in het eigen tempo.

Lesprogramma:
2de blok, 17 november t/m 22 
december
6 weken ondergrondschildering
Materiaal: schetspapier en pot-
lood, kwasten, olie of acrylverf, 
schilderskarton, board of katoe-
nen drager, Gesso wit (om te 
prepareren).
3de blok, 19 januari t/m 23 
februari
6 weken stil leven, vlak en pas-
teus schilderen. 
Materiaal: zoals vorig blok.
4de blok, 15 maart t/m 29 
maart
3 weken model, doorschijnend 
en dekkend 
5de blok, 26 april t/m 31 mei 
6 weken vrije keuze
7 juni,  voorbereiding einde-
jaar expositie  
Expositie 8-9-10 juni “ieders ei-
gen werk”
 
25 lessen voor 125,--euro
Donderdagavond 19.45-22.15 
uur.
De mogelijkheid bestaat om 
later in het lesprogramma in te 
stromen.
Voor meer informatie neemt u 
contact op met de Boomtak, te-
lefoonnummer: 013 – 54 30 920

Strenge aanpak zwerfafval snoeproute 
Noordhoekring, Lange Schijfstraat 
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Tilburgs Trio vanaf  29 oktober in wijkcentrum
                   “IN DE BOOMTAK”.
            Tilburg in drie verschillende thema’s.

Op 29 oktober om 10.00 uur tot 12.00 uur werd er een virtuele wan-
deling gemaakt in het centrum van onze stad.
Kent u Pieta Melis nog, Hegeman op de Heuvel, enz.?

Op 12 november van 10.00 uur tot 12.00 uur ziet u de ontwikkeling 
vanuit zeven kerkdorpen naar de stad waar we nu in leven; de 
Allesstad met sport, werk, leer, transport, woon, cultuur en leeffacili-
teiten.
Op 26 november van 10.00 uur tot 12.00 uur wordt ingegaan op de 
leefomstandigheden van onze voorouders, zoals ze leefden in een 
plaggenhut, paleis, kasteel, boerderij of weverswoning. 
Armoe was troef de situatie duurde tot 1901. Beleef de verandering.
De presentator van deze drie morgens is in handen van Gerard Ot-
ten een Tilburger met in zijn bloed een behoorlijke dosis Leye - en 
Wilhelminakanaalwater. Dus humor en inhoud is gewaarborgd.
De presentaties zijn in de Boomtak, Boomstraat 81 te Tilburg. 
Opgeven voor deelname bij Gerard Otten 013-4686670 of In de 
Boomtak 013-5430920.
De kosten zijn erg laag gehouden namelijk €6,- per ochtend; maar 
neemt u deel aan alle drie de ochtenden dan kost dit totaal slechts 
€15,-
Geniet en leer uw eigen stad met zijn grote historie kennen, tevens 
ook  zijn groei en uitbreidingen. Kijk maar eens naar het draaiend 
huis en Peerke Donders; is er uiteindelijk dan toch iets gemeen-
schappelijks in onze stad???
Stichting Beheer en Exploitatie In de Boomtak.

Stichting Kunstprojecten Tilburg presenteert zon-
dag 20 November “Collectief  de Losse Klos” in het 
“Cultuurrijk in de Boomtak” programma.

Locatie: wijkcentrum In de Boomtak, Boomstraat 81 Tilburg.
Aanvang: 14.00 uur tot 16.30 uur. Gratis Entree.
Cultuurrijk in de Boomtak wordt financieël mogelijk gemaakt 
door: Rabobank Tilburg e.o.

Collectief de Losse Klos, of in het engels, The Loose Clues Collec-
tive. Ligt er maar net aan in welke taal het gezongen moet worden. 
En geloof het of niet, de Losse Klos kan bijna alles. Van een ge-
voelige akoestische set tot keiharde Funk improvisatie. De Losse 
Klos naait het laatste naadje dicht met een muzikaal intermezzo 
en verzorgt ditmaal een hele middag muziek in Wijkcentrum In de 
Boomtak. Verwacht veel en krijg veel. Het wordt een heerlijke mid-
dag waarbij scherpe teksten en gevoelige tonen elkaar afwisselen 
en versterken. Pakkende melodieën en strakke ritmes zorgen voor 
de juiste sfeer om van 14:00 tot 16:30 uur lekker te luisteren of juist 
te swingen. 

Dus, kom allen naar de Boomtak op 20 november en laat je veras-
sen door de Losse Klos!
De Losse Klossen zijn: 
Joost Mantel, Ward Helsen, Jarno van Es en Tobias Hamer
Met vriendelijke groet,
Henk Verhoeven
Stichting Kunstprojecten Tilburg

Extra speciale menudagen 
‘In de Boomtak’ 
Zondag 13 november: onbeperkt saté buffet 
met natuurlijk saté, nasi, kroepoek, atjar, stokbrood en kruidenbo-
ter.
Kosten € 5,80 p.p. 

Zondag 27 november gourmetten
Zaal open om 16.00 uur
Aanvang eten om 17.00 uur
Kosten zijn € 9,50

Wat mag u hiervoor verwachten:
Biefstuk, varkensshaas, kipfilet, blinde vink, tartaartje, mini saté.
Paprika, champignons, uien, sausjes, stokbrood, kruidenboter, 
krielaardappeltjes, rundvleessalade, rauwkost.

Reserveren is wel noodzakelijk en kan in de Boomtak of telefo-
nisch op nummer 013-5430920.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen.
Stichting Beheer en Exploitatie ‘In de Boomtak’



EIGENWIJZER8

       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  tot uiterlijk 3 dagen voor  het menu. 

                    Binnenkomst vanaf 17.00 uur        Opdienen menu vanaf 17.30 uur. 

 

Week 44:         

Vrijdag 4 november     Uiensoep, stokbrood met kaas er op. 

        Kippenhaasjes, piripiri saus 

        Witte rijst en doperwtjes. 

   

Week 45:  Maandag 7 november  Vrijdag 11 november 
Boeren groentesoep, stokbrood.   Gebakken vis, vissaus 

Hachee, wortelstamp.     Aardappelpure, groentemix. 

        Bavarois met slagroom. 

 

Week 46: Maandag 14 november   Vrijdag 18 november 
Pasteitje van gevogelte.     Kerrie soep, stokbrood. 

Cordon bleu, pepersaus     Indische rijstschotel. 

Witlof gebakken aardappeltjes. 

 

Week 47: Maandag 21 november  Vrijdag 25 november  
Stoofvlees, gebakken aardappeltjes,   Tomatengroentesoep, stokbrood 

Prinsessenboontjes.     Varkenshaaspuntjes, stroganofsaus 

Chocolade mousse, slagroom.    Friet, sla.  

 

Week 48: Maandag 28 november 
Kippensoep, stokbrood 

Saté, bami, atjar, kroepoek. 

TILBURG  2011  PROFICIAT
Tilburg timmert opnieuw aan de weg. Na het opvallende rond-
draaiende huis op de Hasselt rotonde wordt er nu een brug gebouwd 
over de Piushaven. 
Om het nostalgisch gevoel te handhaven wordt er gebouwd volgens 
een indrukwekkende havenkraan.
Inpassen van het autoverkeer rond het kanaal is een kwestie van 
aanpassen, de aanwezigheid van toekomstige wandelaars zorgen 
ervoor dat er een levendige omgeving wordt gecreëerd, en ook toe-
komstige zakenmensen zullen er hun rol in spelen.
Languit liggen te mijmeren in het groene gras aan de lange arm van 
de Piushaven, waar gepeddeld wordt in bootjes, het zonnetje schijnt 
aan een azuurblauwe hemel, onder het genot van een gevulde ther-
moskan, een broodje in je hand, dus geen nood al staat je bankpas 
op rood.

Boodschappen worden gedaan in één van de vele supermarkten, 
waar niet alleen de onderlinge concurrentie van groot belang is voor 
de klanten maar ook het persoonlijk omgaan van de portemonnee, 
het financiële geloof.
Uitgaan in Tilburg kan voor de oudere mensen een goede start zijn, 

met een ontbijt voor de prijs van een euro in een bekende zaak, met 
natuurlijk de achterliggende zakelijke gedachten als zij de verdere 
klandizie maar bij ons achter laten.

Rondwandelen in de stad is een verademing. Het duurt nu al een 
hele tijd om alles gezien te hebben. Er worden zoal drie pleinen 
genoemd die bezichtigen waard zijn. Heuvelplein, Piusplein, Pieter 
Vreedeplein, met ruimte genoeg om andere mensen niet te hinde-
ren.
Gelukwensen aan de gemeente om de Korte Schijfstraat op de 
schop te nemen. De grote plantsoenen met de bomen erop ogen 
een stuk beter dan vroeger. De grote aantallen fietsers hebben nu 
ook de ruimte om op te schieten, vooral de haastige jeugd.

Pontificaal staat die enorme bemande bank op het Heuvelplein “er 
zit altijd wel iemand op”. De nieuwe Lindeboom die tot verdriet van 
vele mensen het niet heeft gered.
Leuk om er een keer de grote kerstboom neer te zetten om een uit-
zonderlijke foto te maken.

Reductiedagen braken aan, voetbalclub Willem II moest een veertje 
laten. De toegangsprijzen zijn omlaag, dat wil niet zeggen dat het 
ten koste gaat van de sfeer in het Koning Willem II stadion, met hun 
bezoekersaantallen staan zij in de Jupiler competitie bovenaan.

Optimisme is troef, zelfs met een uitkering kun je het gevoel hebben 
dat je nuttig bezig bent. Vrijwillige activiteiten zijn voor iedereen. Zien 
en gezien worden is ook belangrijk dan weten de mensen ook waar 
je mee aan de gang bent en krijg je ook waardering. 
Fijn is het te weten dat het buurthuis “In de Boomtak” niet gesloten 
wordt. Als de gemeente haar oor te luisteren legt naar wat andere 
burgers te vertellen hebben over hun stad, dan worden en werden er 
oplossingen aangedragen die hun nut hebben voor iedereen.

Interessant is te weten dat een bouwvakker geen tijd heeft om goed-
keuring aan te vragen. Als hij vandaag een probleem heeft op de 
bouw dan moet het morgen al opgelost zijn. Tijd is geld is het be-
kende spreekwoord.

Concrete zaken zullen ons zeker raken. Met de kernenergie cen-
trales van Rusland en Japan en kindermisbruik in grote aantallen.  
Volwassen mensen moeten zich gedragen. Laat de kleine kinderen 
rustig slapen. 

Ineens staat de winter weer voor de deur die is net zo wispelturig 
als de mensen. De ene week zocht je de schaduw op vanwege het 
extreme hete weer, binnen een week is het vijftien graden kouder en 
moet onderhand de kachel aan.
Appartementen hebben het voordeel, tenminste de moderne van-
wege de isolatie, dat de stookkosten minder moeten zijn. Zij zijn ruim 
opgezet in kindvriendelijke buurten, nu maar hopen dat de levens-
kosten betaalbaar zijn.

Twente met het ongeval in hun stadion, miste zij een I.S.S.er of op 
zijn Engels een Industrial shit stirrer of een flexibele “werkgemer” 
(eigen verzinsel) werknemer – werkgever meedenker. 
Een werknemer die tegen zijn baas zegt je bent verkeerd bezig, fou-
ten kosten geld. Laat de kraan nog even staan tot de dakconstructie 
stabiel is. Ik heb een soortgelijke situatie meegemaakt in Australië 
waarvan een bouwvakker gehandicapt terug kwam.

W.J.L. van den Heuvel


